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เม่ือตรัสรู้ธรรมแลว้ถึงมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

พระธรรมคือศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ศาสนธรรม

คาํสั่งสอนรวมลงแลว้อยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก เห็นไหม ในวดัเรามีองคพ์ระพทุธรูปแทน

พระพุทธเจา้ ตูพ้ระไตรปิฎกแทนพระธรรม พระสงฆน้ี์ศึกษาพระไตรปิฎก พยายามศึกษาธรรม

กนั เปิดพระไตรปิฎกไง เปิดตูพ้ระไตรปิฎกออกมาศึกษาธรรมะกนั ศึกษาธรรมท่ีว่าเราพยายาม

ศึกษาธรรม ศาสนธรรมคือคาํสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เพื่อจะใหเ้ราเขา้ถึง

ความสุข 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เหมือนแกว้สารพดันึก เห็นไหม เป็นแกว้สารพดันึก แกว้เลย 

แลว้เหมือนสารพดันึกต่อเม่ือคนทาํไดจ้ริง ทาํไดจ้ริงจะถึงสารพดันึก นึกถึงความสุขก็เป็นสุข 

เพราะไม่ตอ้งนึกก็สุขอยูแ่ลว้ เพราะใจนั้นเป็นแกว้สารพดันึก ใจองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้น้ีเป็นสุข สุขอยา่งยิง่ สุขลน้เหลือ สุขจนโลกน้ีเทียบเคียงไม่ได ้นัน่แกว้สารพดันึก 

แต่พวกเรา เราเขา้ไม่ถึงแกว้ดวงนั้น เราทาํไม่ได ้ เราศึกษาของเรา เราศึกษาพระไตรปิฎก

มาแลว้ก็ลงัเลสงสยั เร่ิมจะศึกษาพระไตรปิฎกก็ว่า “พระไตรปิฎกมีการเจือปนมา อ่านแลว้จะเขา้ใจ

ไหม” พออ่านเขา้ไปแลว้ก็ยงังง น่ีงงในพระไตรปิฎก เพราะอะไร เพราะเรามีความลงัเลสงสัยใน

หวัใจเรา 

เวลาอ่านไปน่ีมีความเช่ือนะ พวกท่ีศึกษาปริยติัมา อ่านไป ศึกษาไป ถา้มีความเช่ือ ถา้มี

ความเล่ือมใส จะมีความศรัทธามาก มีความสุข มีความเขา้ใจ ความเขา้ใจอนัน้ีเป็นความเขา้ใจขา้ง
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นอก มีความสุขเขา้มา  ๆ แต่ความสุขอนันั้นมนัเป็นขา้งนอก เป็นเหมือนประเพณีวฒันธรรม 

ประเพณีวฒันธรรมของชาวพุทธนั้นมาจากไหน? มาจากพระไตรปิฎก แห่บุญพระเวสๆ มาจาก

ไหน? ตอนเอาพระเวสสันดรกลบัเขา้เมือง ก็อยูใ่นพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎกพดูแลว้ พระ

ศึกษาเล่าเรียนมาแลว้ ประเพณีนิยมทาํตามๆ กนัมา พระท่ีนัง่อยูน้ี่ก็เกิดจากประเพณี เกิดจากการ

บวช 

ประเพณีวฒันธรรมการบวช บวชในสังฆกรรมก็เป็นประเพณีวฒันธรรม แต่เป็น

ประเพณีวฒันธรรมแลว้เราทาํถกูตอ้งตามประเพณี ถึงเป็นสงฆโ์ดยสมมุติ เป็นสงฆต์ามหลกั

ความจริง เพราะเราศึกษาประเพณีแลว้เราทาํตามประเพณีมา ประเพณีนั้นเราถึงตอ้งรักษาไว ้ เรา

รักษาประเพณีไว ้ แต่เราไม่รู้ เราไม่รู้วา่ประเพณีน้ีมาอยา่งไร แลว้มาจากไหน เราก็ตะครุบ

ประเพณีกนัอยูน่ัน่ เราตะครุบเงากนัอยูต่ลอดเวลานะ น่ีตะครุบเงาๆ 

ประเพณีน้ีเป็นประโยชน์ในหลกัของการทาํทาน เราทาํทานไปจะเป็นบุญกุศลของเรา เรา

ทาํทาน เพราะเป็นเร่ืองของทาน ในวงของทานนั้นเราไม่ว่ากนั ในวงของทานเป็นเร่ืองของทาน 

เราทาํทานเพราะเรามีความเช่ือมีความศรัทธา ครูบาอาจารยท์าํตามกนัมา เราก็ทาํตามกนัไป อนันั้น

เป็นความเช่ือของเรา เราเช่ือแลว้เราทาํตามของเราไป ความเช่ือเป็นศรัทธา ศรัทธาน้ีเป็นอาการ

ของใจไหม? เป็น น่ีศรัทธาความเช่ือ เช่ือแลว้ทาํตามกนัไป ถา้เราทาํตามประเพณีไป มนัก็

วนเวียนอยูใ่นอาการของใจ ในวฒันธรรมของประเพณี แลว้ก็มีความสุข ความสุขอยา่งน้ีเขา

เรียกว่า “อามิสทาน” ความเป็นอามิส ความท่ีขบัเคล่ือนดว้ยอามิส เวลาทาํบุญกุศล เราดบัขนัธ์ไป 

เราตอ้งเกิดแน่นอน 

ใจนีเ้ป็นนักท่องเทีย่ว เพราะพระไตรปิฎกก็บอกไวแ้ลว้ว่าใจน้ีเป็นนกัเกิดนกัตาย ใน

พระไตรปิฎกมีอยูเ่ตม็ไปหมดเลยว่าเกิดเป็นชาตินั้น เกิดเป็นอยา่งนั้น เกิดเป็นอยา่งน้ี ใน

บุพเพนิวาสานุสติญาณก็เหมือนกนั ระบุว่าใจน้ียงัตอ้งเกิด เราก็ตอ้งเกิดมา มนัยนืยนัต่อกนัในการ

ประพฤติปฏิบติัหลายชั้นหลายตอนเลย 

ถา้เราประพฤติปฏิบติัเขา้ไปนะ มนัจะว่า ทาํไมทาํเหมือนกนัแลว้ไดผ้ลไม่เหมือนกนั คนทาํ

มากบางทีไดน้อ้ย คนทาํนอ้ยบางทีไดม้าก น่ีในพระไตรปิฎกก็มีเร่ืองอยา่งน้ีมากเลย มีมากเลย 

พระพุทธเจา้ตรัสว่า ทาํ อยูท่ี่เหตุผล จะไดม้ากหรือไดน้อ้ยอนันั้นหน่ึง ในปัจจุบนัน้ีนะ ทาํกบั
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พระพุทธเจา้ ทาํกบัพระอคัรสาวก ทาํต่างๆ ถา้ไปเกิดเป็นเทวดาน่ีทาํไม่เหมือนกนั พระพุทธเจา้

ช้ีบอก 

เพราะพระโมคคลัลานะไปเห็นแลว้ลงมาบอกว่าทาํชั้นนั้นๆ ในเทวดาท่ีมาฟังธรรม

พระพุทธเจา้ก็เหมือนกนั ทาํไมทาํบุญแลว้เป็นอยา่งนั้นๆ มนัไม่เท่ากนั น่ีคืออามิสทาน ทานท่ี

เป็นอามิส เห็นไหม อามิสน้ีขบัเคล่ือนใหใ้จน้ีไปเกิดสุข-เกิดทุกข ์ แลว้พอหมดอนัน้ีมนัเป็นการ

กระทาํไง เพราะเรามีความเช่ือ เราเช่ือกนัมาเราถึงมีการกระทาํ ทาํดีตอ้งไดดี้ ทาํชัว่ตอ้งไดช้ัว่ การ

กระทาํอนันั้นเป็นผลท่ีเกิดจากเราทาํ เราทาํในขั้นของอามิส มนัก็ไดผ้ลเป็นอามิสเขา้ไปๆ 

ทีน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดในป่า ตรัสรู้

ในป่า ดบัขนัธปรินิพพานก็ในป่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ในอะไร? ตรัสรู้ใน

ร่างกาย ในเร่ืองของกายกบัใจ ในพระไตรปิฎกน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้ 

เร่ืองของใจ ดบักิเลสทั้งหมด แลว้สอนออกมาเป็นพระไตรปิฎก สอนออกมา ๘๔,๐๐๐ พระ

ธรรมขนัธ์ เราจดจารึกกนัมาอยูใ่นพระไตรปิฎก แลว้เราก็ศึกษาในพระไตรปิฎก อนัน้ีเป็นการส่ือ

การสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งการใหเ้รา

เปิดตูพ้ระไตรปิฎกภายใน เปิดตู้พระไตรปิฎกในร่างกายของเรา ในกายกว้างศอก หนาคบื น่ีคือตู้

พระไตรปิฎกจริง ถ้าใครเปิดตู้พระไตรปิฎกนีไ้ด้ อนันีต่้างหากถงึจะเห็นธรรมรู้ธรรม ชําระกเิลส

ได้เป็นช้ันๆ เข้าไป 

ตูพ้ระไตรปิฎกในวดัในวาน้ีเป็นแผนท่ีดาํเนินใหเ้ราดาํเนินตามเขา้ไป เพราะตู้

พระไตรปิฎกน้ีเป็นคาํสั่งสอน เหมือนแผนท่ี คาํสั่งสอนเขา้ไปถึง อยา่งเช่นช่างหรือแม่ครัว ใน

ตาํราทาํอาหารกบัตาํราช่างเป็นตาํราอยา่งหน่ึง ถา้เวลากระทาํ ในตาํรานั้นบอกไวน้ะ แต่ถา้เราทาํ

แลว้มนัตอ้งมีเทคนิค มีความเขา้ใจ มีความชาํนาญ การทาํเขา้ไป  ๆความชาํนาญอนันั้นก็เป็นอาหาร 

เป็นช่างไมข้ึ้นมา แต่ในการประพฤติปฏิบติัน้ี แผนท่ีดาํเนินนั้นเขา้ถึง เห็นไหม 

เปิดตูพ้ระไตรปิฎก เราเปิดกนัไม่ได ้ เรายงัจบัตูพ้ระไตรปิฎกไม่ไดเ้ลย เราเห็นแต่ตู้

พระไตรปิฎกตามวดัตามวา เราไม่เคยเห็นตูพ้ระไตรปิฎกใน ไม่เคยเห็นนะ เราไม่เคยเห็นตู้

พระไตรปิฎกเลย แลว้เราจะเปิดอยา่งไรล่ะ อนัน้ีสาํคญั มนัมีเคร่ืองมือเขา้ไปเปิดตูพ้ระไตรปิฎก 

น่ีมนัตอ้งมีเคร่ืองมือ 
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เราเป็นพระเป็นเณร เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัไปศึกษาตามวดั เรามีร่างกายของเรา เราเดินเขา้

ไป เราเอามือเปิดตูพ้ระไตรปิฎก แลว้ตูพ้ระไตรปิฎกภายในน้ีเห็นก็ไม่เห็น เปิดก็ไม่มีเคร่ืองมือเขา้

ไปเปิด ถึงตอ้งทาํความสงบก่อน ทาํความสงบน้ีเพื่อเอาใจเขา้ไปเปิด ตอ้งเอาใจน้ีเขา้ไปเปิด แลว้

มนัจะสะเทือนถึงความสุข-ความทุกข ์รู้สึกว่าทุกข-์สุขเป็นอยา่งไร สุขจริงหรือไม่จริง สุขโดยเจือ

ดว้ยอามิส กบัสุขดว้ยการประพฤติปฏิบติั เห็นไหม สุขดว้ยการประพฤติปฏิบติั สุขดว้ยความเป็น

จริงของเราไง เขาเรียกวา่ “ปัจจตัตงั” รู้จาํเพาะตน รู้จริงๆ รู้จากเราประพฤติปฏิบติัเขา้ไป แลว้จิต

สงบเขา้ไปมนัจะมีความสุขอยา่งไร แลว้จะเขา้ถึงตูพ้ระไตรปิฎกตามหลกัความจริง 

น่ีมนัเขา้ไม่ถึง เพราะว่าตูพ้ระไตรปิฎกตามวดัตามวามนัจะมีปิดทอง มีการแกะสลกั มนั

สวยงามไง มนัสวยงามมาก เราไปติดกนัท่ีตูพ้ระไตรปิฎก เราไม่สามารถเขา้ไปถึงธรรมะท่ีอยูใ่นตู้

พระไตรปิฎก เพราะอะไร เพราะว่าอารมณ์มัน่หมายของเราไง มนัจะยนืยนักนัตรงน้ี ตรงท่ีว่าอารมณ์

ของเรามนัเป็นเหมือนกบัเปลือกของตู ้เหมือนลายของตู ้อารมณ์วิจิตรพิสดาร สวยนะ ลายทองนะ มี

ความสวยงาม เราก็ติดตรงนั้น 

น่ีเหมือนกนั ในเม่ือความเห็นเราเกิดข้ึน เราจะมีความคิดใดๆ ก็แลว้แต่ เราจะว่าเป็นเรา 

ส่ิงท่ีว่าเราเป็นเรา แลว้ก็คิดฟุ้งซ่านออกไป น่ีมนัเป็นอาการของใจ อาการของใจไม่ใช่ใจ เห็นไหม 

ตูพ้ระไตรปิฎกก็เหมือนกนั ตวัตูพ้ระไตรปิฎก ลายอยูข่า้งนอก ลายขา้งนอกมนัสวยงาม เราเห็นแค่

ลายขา้งนอกเรากล็ม้ลุกคลุกคลานไปกบัอารมณ์ของเรา มนัถึงไม่เห็นตวัตูพ้ระไตรปิฎก เห็นแต่

ลายอยูข่า้งนอก เป็นอยา่งนั้นไปตลอด 

น่ีเราไม่เขา้ใจ ทาํไมเราทาํความสงบของใจเราเขา้มาไม่ได ้ เราก็พยายามทาํหนกัหนาอยูแ่ลว้ 

แลว้มนัจะทาํไปไดห้รือ แลว้ทาํไมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ยนืยนัอยา่งน้ี ทาํไมเราทาํไม่ได ้

ทาํไมธรรมท่ีแสดงออกมาจากพระไตรปิฎกนั้น อาการของธรรมท่ีแสดงออกมามนัยนืยนัเขา้ไป ถา้เรา

เช่ือจริง น่ีศรัทธาความเช่ือท่ีมัน่คง กาํลงัใจจะเกิดข้ึน อาศยักาํลงัใจของเรา 

เราตอ้งมีความตั้งใจจริง สติสัมปชญัญะตอ้งพร้อม ส่ิงใดๆ ท่ีเราเกิดข้ึน เราเห็นโทษนะ เกิด

ข้ึนกบัคนอ่ืนน่ีเราเห็นโทษ แต่เวลาเกิดข้ึนกบัเราเอง เราจะไม่เห็นโทษเลย เราจะยดึ พอเป็นเราป๊ับ เรา

จะใหอ้ภยัตวัเรา เราจะตั้งใจใหเ้ราเป็นใหญ่ เราน้ีไม่ผดิไม่พลาด เพราะความสงวนรักตวัเองว่าเป็น

เรา เห็นไหม น่ีเหมือนกนั พอความคิดเกิดข้ึน อารมณ์เกิดข้ึน มนัก็ว่าเป็นเรา พอส่ิงท่ีว่าเป็นเรา 

มนัก็จะเคล่ือนออกไป อารมณ์จะเกิดกบัเรา หมุนไปตลอดๆ หมุนไปเร่ือยๆ เลย น่ีเป็นเงาทั้งนั้น
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เลย ถา้คิดส่ิงท่ีดีข้ึนมาก็เป็นประโยชน์ คิดส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีชัว่มนัก็ดึงใหใ้จน้ีไปชัว่ ใจ

น้ีไปชัว่เพราะมโนกรรมเกิดข้ึน คิดดีเป็นบุญกุศล คิดไม่ดีเป็นบาปอกุศล 

ในพระไตรปิฎกบอก อเสวนา จ พาลานํ ไม่ใหค้บคนพาล ใหค้บบณัฑิต แลว้ใจคบคนพาล

หรือคบบณัฑิต เราไปดูแต่เพื่อนขา้งนอก ดูแต่หมู่ชนขา้งนอกว่าคนนั้นเป็นคนดี คนนั้นเป็นคนไม่

ดี เห็นไหม คนขา้งนอกเป็นคนขา้งนอก แต่อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนัน้ีเป็นเพื่อนสองของใจ 

อารมณ์เกิดข้ึนกบัใจ ใจน้ีไม่ใช่อาการของใจ อาการของใจกบัใจเกิดข้ึนต่างกนั 

เวลาอารมณ์เกิดข้ึน น่ีคบเพื่อน ใจของเราไดค้บเพื่อนแลว้ ถา้คบพาล คบส่ิงท่ีคิดไม่

ถูกตอ้ง น่ีคบพาล แลว้ไม่รู้ว่าคบพาล อเสวนา จ พาลานํ อยา่คบ ใหค้บบณัฑิต ใหค้บความคิดท่ีดี 

ความคิดท่ีถูกตอ้ง ถา้เราเห็นตรงน้ี เราจะปฏิเสธตรงน้ีได ้ ความท่ีเราปฏิเสธตรงน้ี เราไม่คบคน

พาล เราคบบณัฑิต พอเราคบบณัฑิต เราคบกบัความคิดของเรา มนัจะทาํใหเ้ราใกลเ้ขา้มา ใกลตู้้

พระไตรปิฎกเขา้มาเร่ือยๆ ดึงใจเราเช่ือมัน่เขา้มา  ๆความเช่ือมัน่ในความคิดท่ีดี น่ีคบมิตรดี มิตรดีพา

ไปหาดี คบมิตรชัว่ มิตรชัว่พาไปหาชัว่ อาการของใจคิดไม่ถูกแลว้จะพาเตลิดเปิดเปิง แลว้คิดได้

ทุกอยา่ง ทาํไดทุ้กอยา่ง เพราะมนัเป็นความคิด ความคิดมนัก็เตลิดเปิดเปิง น่ีคบคนพาล คบอารมณ์ท่ี

ผดิ เราก็ยงัไม่รู้สึกตวัเลย แลว้คบคนดี เรามีความสุขข้ึนมา เราทาํความถูกตอ้งข้ึนมา คบตรงนั้นเขา้

มาๆ น่ีคบคนพาล คบบณัฑิต แลว้เราก็ตอ้งพยายามตั้งใจใหต้ั้งมัน่ 

จากท่ีว่าคบเพื่อน กบัใหต้วัเองยนืข้ึนมาได ้ ตวัเองยนืข้ึนมาโดยสัจจะของตวัเอง ไม่ตอ้ง

อาศยัคนอ่ืนเป็นท่ีอาศยัข้ึนมา ใจน้ีเปรียบเหมือนกบันํ้าในแกว้ ไม่เห็นนํ้าในแกว้เพราะมนัใส ไม่

เห็นนํ้า พอเติมสีเขา้ไป เราถึงจะเห็นว่าสีใดเขา้ไปในนํ้า เห็นนํ้าสีนั้นๆ ในแกว้นั้นมีสี เห็นไหม 

อาการของใจเกิดข้ึน มนัสะเทือน เหมือนกบัใส่นํ้าลงไปในแกว้ มีอารมณ์ข้ึนมา เพราะฉะนั้นมนั

อยูเ่ฉยๆ มนัไม่มีอารมณ์ ทาํอยา่งไรล่ะ น่ีมนัไม่เห็นอาการของใจ มนัจบัตอ้งใจของตวัไม่ได ้ ถึง

ตอ้งใชค้าํบริกรรมเพื่อใหใ้จน้ีทรงตวัอยูไ่ด ้จะเป็นพุทโธๆ ก็ได ้ทาํใจใหส้งบ พยายามทาํใจของ

ตวัเองใหส้งบใหไ้ด ้

การฝึกเร่ิมตน้เนน้ย ํ้ากนัท่ีว่า สมถกรรมฐานน้ีสาํคญัท่ีสุด สมถกรรมฐานคือความสงบของใจ 

เป็นส่ิงท่ีเป็นพื้นฐาน เป็นพื้นฐานท่ีว่าทาํไมเขาฟังเทศน์ฟังธรรมสมยัพุทธกาลกนัแลว้เขา้ใจธรรม

กนัไป เพราะพื้นฐานตรงน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ในสมยัพุทธกาล ความสงบของใจเขาจะทรงอยูแ่ลว้โดย
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ปกติ แต่ในปัจจุบนัของเรา ใจไม่ค่อยสงบกนั ใจคิดร้อยแปดเลย แลว้กวา้นเอาแต่ไฟเขา้มาใส่ตวันะ 

กวา้นเอาแต่ส่ิงท่ีคิดแลว้ทาํใหต้วัเองไปในทางท่ีลบส่วนใหญ่ ถา้คิดทางบวกมนัจะมีส่วนนอ้ย 

เวลาอารมณ์เกิดข้ึนมนัคิดไป มนัไม่มีความสงบเป็นพื้นฐาน เราถึงตอ้งทาํความสงบเป็น

พื้นฐาน พื้นฐานของความสงบ สมถกรรมฐาน อนัน้ีเป็นพื้นฐาน พอเป็นพื้นฐานข้ึนมา มนัจะมี

เคร่ืองมือเขา้ไปเปิดตูพ้ระไตรปิฎก ถา้ไม่มีความสงบของใจ มนัเป็นอารมณ์โลก 

คิดอยา่งท่ีว่าเม่ือก้ีน้ี คบมิตรดีมิตรชัว่อยูข่า้งนอก คบไปตลอด อาการของใจมนัส่งออกมา

ขา้งนอก การปฏิบติัธรรมน้ีคือการทวนกระแสของโลก ดูสิ ดูการประพฤติปฏิบติั คนท่ีออกประพฤติ

ปฏิบติับาํเพญ็ กบัพระนกับวช ส่วนใหญ่โลกจะติเตียนมากวา่เป็นคนท่ีไม่สู้โลก เป็นคนท่ีไม่สู้

สังคม คนท่ีปฏิบติัน้ีเป็นคนท่ีมีปัญหา อยูก่บัโลกเขาไม่ไดแ้ลว้ค่อยมา น่ีกระแสโลกจะติเตียน 

การทวนกระแสโลกตอ้งทวนทุกอยา่งเลย การทาํคุณงามความดีก็ตอ้งทวนกระแสโลก โลก

จะติเตียนใหเ้ราอ่อนดอ้ยไปตลอด น่ีทวนกระแสเขา้มาๆ ทวนกระแสพร้อมกบัตอ้งมีกาํลงัใจเขา้

มา ใครบอกว่าเป็นคนรกโลก ผูน้ี้ต่างหากเป็นคนท่ีจะออกจากวฏัวน ออกจากกระแสท่ีโลกเขา

หมุนเวียนกนัไป 

โลกน้ีเขากวา้นเอาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาตวัเองนะ คนท่ีคบคนพาลแลว้เขาไม่รู้ว่าพาล พาล

พาไปน่ีเขายงัมีความอ่ิมใจดีใจของเขานะ แลว้มาติเตียนผูท่ี้ใฝ่ดีออกว่าเป็นคนท่ีไม่สู้โลก เป็นคน

อะไร นัน่เขาคบพาล เขาไม่รู้ตวั แลว้เขายงัเอาฟืนเอาไฟมาใส่ตวัเขา คนท่ีคบบณัฑิต คบส่ิงท่ีออก

จากโลก มนัทวนกระแสแสนจะทวนกระแสนะ ทวนกระแสจากเปลือกต่างๆ คือทวนกระแสจาก

โลกภายนอก แลว้ยงัตอ้งมาทวนกระแสกบัความขบัดนัของใจ 

ใจเรามนัมีกิเลสอยู ่กิเลส หมายถึงว่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา คนเกิดข้ึนมาทั้งหมดมีกิเลสในหวัใจ 

คนมีหวัใจ กิเลสถึงพาเกิด คนท่ีมีกิเลสถึงพาเกิด คนเกิดมาทั้งหมดน้ีตอ้งตายหมด ตายแลว้ก็ตอ้ง

เกิดหมด ตายเกิดๆ น้ีถึงเป็นส่ิงท่ีว่าตายซบัตายซอ้นเขา้มาอยูใ่นหวัใจ หวัใจทุกๆ ดวงเคยตายเคย

เกิดมาไม่มีตน้ไม่มีปลาย เกิดมาซํ้ าซากๆ การเกิดอนัน้ีถึงไดส้ะสมเป็นจริตนิสัย จริตนิสัยของคนถึง

ไม่เหมือนกนั เพราะความเกิดความตายไดท้าํคุณงามความดี เกิดชาติหน่ึงคบมิตรดีมิตรชัว่ สะสมไป

ชาติแลว้ชาติเล่า สะสมอยูอ่ยา่งนั้น เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ตกนรกอเวจี เป็นมาทั้งนั้น 

แลว้ส่ิงน้ีเป็นขอ้มูลเดิมฝังอยูใ่นหวัใจ เพราะอะไร เพราะความไม่รู้ อวิชชาพาเกิด เวียนตายเวียน

เกิดอยูอ่ยา่งนั้น ถึงไม่มีท่ีส้ินสุด 
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น่ีคนเกิดมาทั้งหมดตอ้งตายทั้งหมด ตายทั้งหมดตอ้งเกิดทั้งหมด เวน้ไวแ้ต่องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีตรัสรู้ธรรมแลว้ พระอริยสาวกต่างๆ ท่ีเสดจ็ตามทนัไป อนันั้นชาํระกิเลส

ได ้เพราะไดเ้ปิดตูพ้ระไตรปิฎกของแต่ละบุคคลๆ เขา้ไปชาํระลา้งจนสะอาด เห็นไหม เราเปิด เราก็

ตั้งใจ เพราะเราจะทวนกระแสเขา้มา ทวนกระแสขา้งนอกแลว้ยงัตอ้งทวนกระแสของอารมณ์ของเรา

เอง ทาํอารมณ์ของเราเองเพื่อทาํความสงบเขา้มา 

ความสงบน้ีทาํไดย้าก ถา้ทรงความสงบได ้ คนเราจะเช่ือเร่ืองศาสนาน้ีข้ึนมาอีกมหาศาล

เลย ส่วนใหญ่เพราะเราทาํความสงบของเราข้ึนมาไม่ได ้ เราถึงไม่ค่อยเช่ือเร่ืองของศาสนา ความ

ไม่เช่ือศาสนาเพราะไม่เช่ือตนเอง ตนเองยงัเช่ือไม่ได ้ถา้เราเช่ือตนเองได ้ เราตอ้งบงัคบัตวัเราไดสิ้ 

เห็นไหม เราบงัคบัเราไม่ได ้ เวลาอารมณ์เราชอบใจส่ิงต่างๆ ขบัเคล่ือนออกมาจากใจแลว้ขบัใหเ้รา

ตามไป ทาํไมเรายบัย ั้งใจเราไวไ้ม่ไดล่้ะ เรายบัย ั้งใจเราไวไ้ม่ไดเ้พราะเราไม่มีกาํลงัพอ เพราะเรา

ไม่เคยฝึก เห็นไหม ถึงตอ้งพยายามฝึกคาํบริกรรม ตอ้งทวนกระแสตรงน้ีเขา้ไป ทวนกระแสเขา้

ไปๆ พยายามบริกรรมไว ้ สติสัมปชญัญะสาํคญัท่ีสุด คนจะมีคุณงามความดีมีคุณงามความดีอยู่

ตรงน้ี ตรงท่ีตั้งตวัของตวัใหเ้ป็นผูท่ี้ยนืตวัของเราข้ึนมาได ้คนเรายนืทรงตวัข้ึนมาได ้คนนั้นเป็น

เอกเทศ ใจน้ีตั้งเป็นหน่ึง พอใจน้ีเป็นหน่ึง เอกคัคตารมณ์ ใจน้ีเป็นหน่ึง 

ใจน้ีโดนคนเขาชกันาํ โดนอารมณ์ดึงไปทัว่หมด โดนความคิดดึงออกไป เห็นไหม ประเพณี

วฒันธรรมท่ีไหลออกมาจากตูพ้ระไตรปิฎกดึงออกไปๆ เราก็หมุนจนหวัป่ันอยูก่บัโลกเขา หมุน

ไป หมุนจนหวัป่ันเลย ส่ิงน้ีดึงออกไป ทรงตวัไวไ้ม่ไดเ้พราะอารมณ์มนัดึงออกไป ออกไปจน

ครอบ ๓ แดนโลกธาตุ ครอบถึงต่างประเทศนะ คนเคยไปต่างประเทศ ไปท่ีไหนมา ลองคิดถึงน่ี

ทนัทีเลย จะไกลขนาดไหน แวบ็ข้ึนมาในหวัใจ ถึงแลว้ ภาพเกิดข้ึนในใจ ถึงหมดๆ มนัถึงครอบถึง

ต่างประเทศ ครอบ ๓ โลกธาตุ เพราะเรานึกข้ึนมาได ้

ใจน้ีมนักวา้นเอาวตัถุ กวา้นเอาส่ิงต่าง  ๆเขา้มากินในหวัใจ เอาใจเสวยอารมณ์อนันั้นแลว้มนัก็

ฟุ้งซ่านออกมา  ๆน่ีหลงขา้งนอกแลว้ก็ยงัไม่พอ หลงส่ิงท่ีว่าเขาพากนัไป เขาพดูอะไรก็เช่ือเขา เขาทาํ

อะไรก็เช่ือเขา ตามๆ กนัไป ตามกระแสสังคมไปแลว้ก็หมดเน้ือหมดตวั แลว้ไดอ้ะไรข้ึนมา? ได้

แต่ความเศร้าโศกเสียใจเขา้มา 

นัน่น่ะ ทวนกระแสอนันั้นเขา้มา ทวนกระแสของเราดว้ยสติ ดว้ยสัมปชญัญะ ความตั้งสติ

อยูต่อ้งสงบได ้จิตฟุ้งซ่านได ้จิตตอ้งสงบได ้จิตของคนน้ี ส่ิงต่างๆ มีข้ึนมา เกิดข้ึนมาแลว้ตอ้งแปร
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สภาพทั้งหมด อารมณ์ท่ีมนัเกิดข้ึนเป็นความทุกขค์วามร้อน เป็นส่ิงท่ีทาํใหใ้จน้ีฟุ้งซ่าน มนัเกิด

ดบัๆ ตลอดนะ แต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ใส่ใจ เราไม่พยายามประพฤติปฏิบติั เราไม่พยายามทรงตวั 

ไม่พยายามตั้งใจของเราใหข้ึ้นมาได ้

ถา้ตั้งใจ ทรงตวัของใจข้ึนมาได ้มนัจะเห็น พอจิตสงบเขา้ไป แวบ็เขา้ไปๆ มนัจะสงบเขา้

มาเร่ือยๆ ก่อน แวบ็เขา้ไป น่ีขณิกสมาธิเกิดข้ึน ส่ิงท่ีเป็นขณิกสมาธิ หมายถึงว่า มนัไดเ้ขา้ไป ทวน

กระแสเขา้ไปบา้งเลก็นอ้ย ความสงบเลก็นอ้ยเกิดข้ึนมาจากใจ น่ีมนัก็แปลกประหลาดแลว้ ส่ิงท่ี

แปลกประหลาดมนัจะมีความร่มเยน็ของใจ ใจมนัจะร่มเยน็ ส่ิงท่ีมีความร่มเยน็จริงๆ แลว้มนัอยู่

ท่ีกลางหวัใจของพวกชาวพุทธทั้งหมด ชาวพุทธน้ีไม่เขา้ใจเร่ืองความสุข ส่ิงท่ีควรหาไดใ้น

ร่างกายของเรา เห็นไหม น่ีตูพ้ระไตรปิฎก กวา้งคืบ หนาศอก น่ีตูพ้ระไตรปิฎก อยูท่ี่น่ี อยูท่ี่เรา 

เราไปเปิดตูพ้ระไตรปิฎก มนัเป็นแผนท่ีเคร่ืองดาํเนิน แลว้เราก็พยายามเปิดของเรา เรา

พยายามอยูแ่ลว้ เห็นไหม ขณิกสมาธิ ใจมนัสงบเขา้มา แวบ็ข้ึนมา มนัมีเคร่ืองยนืยนัข้ึนมาแลว้ 

อยากได้ๆ  หลุดไป หลุดไปเพราะอะไร หลุดไปเพราะตณัหาความทะยานอยาก เรารู้วา่อะไรเป็น

คุณสมบติัส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดี เราไม่เคยจบัตอ้งได ้ พอเราจบัตอ้งได ้ ความอยากของเรา

เกิดข้ึน พอความอยากของเราเกิดข้ึน น่ีตณัหาซอ้นตณัหา 

จิตของคนโดยสัญชาตญาณน้ีใฝ่ดี ใฝ่อยากได ้ เห็นไหม ใฝ่ดี อยากดี อยากไปหมด จิตใต้

สาํนึกของคนเรามีตณัหาโดยธรรมชาติของมนั มีอตัตามีตวัตนอยูพ่ร้อมในการเกิดน้ี จิตน้ีเป็น

อตัตาตวัตนพร้อมมาตลอด เราก็ตอ้งใชอ้ตัตาตวัตนน้ีเขา้ไปก่อน ความท่ีเราตอ้งพยายามยดึอตัตา

ของเราไว ้อตัตา หมายถึงว่า เราเขา้ไปหาเอกคัคตารมณ์ ก็เขา้ไปหาอตัตาน่ีแหละ ไปดูแลว้จบัตวั

อตัตาไว ้เพื่อจะกา้วเดิน เพื่อจะสาวเดินเขา้ไป 

ถา้ไม่ยดึอะไรเลย บอกว่า “อนันั้นก็เป็นกิเลส อนัน้ีก็เป็นกิเลส”...อนันั้นมนัเป็นการ

ไตร่ตรอง ท่ีว่านกัปราชญคิ์ดคน้กนั ศึกษาพระไตรปิฎกจากตูม้าแลว้ “อตัตาก็ไม่ผดิ อนตัตาก็ผดิ” น่ี

คือนกัปราชญ ์นกัปราชญศึ์กษามาก็มาใคร่ครวญ มาเถียงกนั เถียงกนัดว้ยอารมณ์ของโลก น่ีโดน

หลอกทั้งหมด น่ีกระแสของโลกไง น่ีเขา้ถึงความเขา้ใจในศาสนาดว้ยประเพณี ดว้ยความเห็น

ของตวัเอง แต่ไม่ไดเ้ขา้ถึงหลกัศาสนาดว้ยสัจจะ ดว้ยความจริง 

แลว้เขา้ถึงไดทุ้กคน หวัใจน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีจะเขา้ถึงหลกัของศาสนา พอจิตเขา้ไปสัมผสั

กบัขณิกสมาธิ แวบ็ๆๆ เขา้ไป พอมนัอยาก หลุดมือไป ตั้งตน้ใหม่ เราตอ้งตั้งตน้ใหม่ ส่ิงน้ีเป็น
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เคร่ืองยนืยนัว่ามนัมีอยูจ่ริงในหวัใจของเรา หวัใจน้ีมีคุณค่า แต่เดิมเราไม่เขา้ใจเร่ืองหวัใจของเรา 

เราคิดว่าเราไปหาความสุขต่างๆ แลว้จะมีความสุข ขณะน้ีเราเห็นอาการของใจแลว้ เราพยายาม

ตั้งตน้ใหม่ แต่ดว้ยคนใหม่ ดว้ยการประพฤติปฏิบติัใหม่ ความอยากอนันั้นเราไม่อยาก มนัก็

เกิดข้ึนเอง เพราะกิเลสเราไม่รู้เร่ือง ความไม่รู้น้ีมนัป่ันใหอ้ยากมาก ความอยากนั้นมนัทาํให้

เป้าหมายนั้นผดิไป เรากาํหนดคาํบริกรรมไวต้รงท่ีปลายจมูกหรือท่ีไหนก็แลว้แต่ กาํหนดไว ้ ตั้ง

สติใหดี้ ความอยากนั้นช่างหวัมนั อะไรจะอยากก็ไม่เก่ียว พยายามตั้งสติไว ้เพราะเราเคยเห็นแลว้ 

จอกแหนบงันํ้าไว ้เราเคยเห็น แหวกจอกแหนออก เป็นขณิกสมาธิ เห็นนํ้านั้นแลว้ นํ้านั้นคือ

ตวัธรรม คือเห็นใจของเราแลว้ เราก็พยายามตรงนั้น พยายามจะแหวกจอกแหนใหไ้ด ้ตั้งอารมณ์

ของเรา พทุโธๆๆ ไว้ตลอดเวลา แล้วสติตั้งไว้ อะไรจะเกดิขึน้ช่างหัวมนั ทาํประหน่ึงเหมอืนกบั

โลกนีไ้ม่ม ี ส่ิงใดๆ ในโลกนี ้ทีเ่กดิอยู่นี้ ไม่สนใจ สนใจแต่คาํบริกรรมกบัใจนีอ้ย่างเดยีว พทุโธๆๆ 

ตลอดเวลา วนัคนืเดือนปีไม่เกีย่ว อยู่กบัพทุโธพร้อมสติสัมปชัญญะ มนัต้องสงบเข้าได้สักวนั

หน่ึง หลกัความจริง มเีหตุต้องมผีล เราสร้างเหตุขึน้มา ความอยากในเหตุนีถู้กต้อง ความอยากใน

ผลของความสงบเป็นส่ิงทีผ่ดิ แต่อยากในเหตุนีถู้กต้อง เราเอาทีเ่หตุน้ัน สร้างเหตุน้ันขึน้มา ทาํแต่

เหตุเข้าไป ผลมันเกดิขึน้มา มนัจะสงบเข้ามา 

จากเดิมท่ีเป็นขณิกะ พอจิตนั้นสงบเขา้ไปเร่ือยๆ มนัจะเป็นอุปจารสมาธิ จิตท่ีเป็นอุปจาร

สมาธิมนัจะสงบเยน็ลึกเขา้ไปกว่านั้น ความว่าลึกต้ืนน้ีอยูท่ี่อาการของใจเฉยๆ ใจน้ีสงบเขา้ไปๆ 

ความลึกกบัความต้ืนน้ีเป็นอาการ ไม่ใช่ลึกต้ืนท่ีไหนหรอก คนท่ีเป็นจะเขา้ใจ พอสงบเขา้ไปๆ ถา้

ไม่มีส่ิงใดไปกวน สงบลึกเขา้ไป  ๆ จนถึงกบัอปัปนาสมาธิได ้ อปัปนาสมาธิน้ีถึงฐานของใจ จะมี

ความสุขมาก ส่ิงท่ีเป็นอปัปนาสมาธิ ส่ิงท่ีว่ากาํหนดพุทโธๆๆ อยู ่จะอยูด่ว้ยไม่ได ้จิตน้ีสงบเขา้มา

จนพุทโธน้ีหายออกไป อาการของใจไม่มี เป็นใจลว้นๆ เป็นความสงบลว้นๆ จะนึกจะคิดอะไร

ไม่ไดท้ั้งส้ิน จะมีอารมณ์ไม่ไดเ้ลย สักแต่ว่ารู้ 

ส่ิงท่ีว่าเรารู้  ๆอยูน่ี่ ไม่ใช่ ส่ิงท่ีว่าเรารู้  ๆอยูน้ี่ เป็นอุปจารสมาธิ รู้อยู ่เพราะความรู้อยู ่อปัปนา

สมาธิลึกกว่านั้น ลึกจนไม่รู้ส่ิงใดทั้งส้ิน แมแ้ต่ถา้รวมลงเป็นอปัปนาสมาธิ เกิดฟ้าถล่มมา ยงัไม่รับรู้ รู้

อนันั้นไม่ไดเ้ลย มนัเป็นเร่ืองของภายนอก ใจน้ีสงบ ตดัรูป รส กล่ิน เสียงออกทั้งหมด เป็นอปัปนา

สมาธิ แลว้มีความสุขอยา่งมาก โอ๋ย! สุขอยา่งนั้น จิตถึงตรงนั้นแลว้ น่ีเป็นอปัปนาสมาธิ เห็นไหม ส่ิง

ท่ีเป็นอปัปนาสมาธิน้ีเป็นพื้นฐาน เป็นฐีติจิต จิตเดิมของเราเลย ตอ้งถอน ถา้เราอยูส่ักพกัหน่ึงจะ
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คลายตวัออกมาเอง ส่ิงท่ีคลายตวัออกมา ออกมาเป็นอุปจารสมาธิ น่ีไง ส่ิงท่ีเป็นอุปจารสมาธิตรง

น้ีต่างหากเป็นท่ีท่ีเราจะวิปัสสนา 

ใจรวมลงถึงอปัปนาสมาธิหรือไม่ถึงก็แลว้แต่ เป็นอุปจารสมาธิ น่ีทาํงานไดแ้ลว้ ส่ิงท่ี

ทาํงานไดน้ี้คือการเปิดตูพ้ระไตรปิฎก เห็นไหม เปิดตูพ้ระไตรปิฎกของเรา จิตน้ีสงบแลว้เราตอ้งจบั

เง่ือนปม สลกัท่ีปิดตูพ้ระไตรปิฎกไว ้เราจะถอดสลกันั้นออกไดอ้ยา่งไร ถอดสลกัตูพ้ระไตรปิฎก

ออกเพื่อจะเขา้ไปหาพระไตรปิฎก เพื่อจะศึกษาคน้ควา้พระไตรปิฎกนั้นไง 

จิตน้ีสงบเขา้ไป หลุด ถอนออกมาถึงอุปจารสมาธิ อุปจาระ วงรอบของจิตน้ี เห็นไหม จาก

เดิม จิตขา้งนอก วงรอบของจิต อาการของจิตน้ีเป็นส่ิงท่ีหลอกลวงเราตลอด แต่พอจิตสงบเขา้ไป 

กิเลสน้ีสงบเขา้ไป อวิชชาพกัตวั พอจิตน้ีทรงตวัเป็นเอกเทศ เขาเป็นอิสระชัว่คราว ออกมาท่ี

อุปจารสมาธิน้ี วงรอบของอุปจารสมาธิ น่ีต่างหากจะพิจารณากาย ยกข้ึนมาใหเ้ห็นกายของเรา เห็น

ไหม ตูพ้ระไตรปิฎกคือ กวา้งศอก หนาคืบน้ี ถา้เห็นกายของเรา น่ีคือการถอดสลกั พอถอดสลกั 

ไดเ้ง่ือนไดป้ม ถา้ถอดสลกัออกจะเห็นกาย ความเห็นกายจากจิตท่ีสงบ น่ีจิตท่ีสงบเขา้ไปเห็นกาย

ตรงนั้น เห็นดว้ยอะไรเห็น? เห็นด้วยหัวใจพาเห็น ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนือ้พาเห็น ใจท่ีพาเห็นอนัน้ี

คือใจตวัน้ีท่ีพาตายพาเกิด น่ีเคร่ืองยนืยนักนัไงว่าจิตน้ีตอ้งตายตอ้งเกิด 

ส่ิงท่ีว่าถอดสลกัได ้เพราะอะไร เพราะว่าการเห็นจากตาใจอยา่งน้ี เอาตาใจเห็นใช่ไหม น่ี

เห็นกาย จะขนพองสยองเกลา้ จะจบัตวัอาการเง่ือนปมได ้แลว้เปิดตูอ้อก พอเปิดตูอ้อก น่ีไง เปิด

ตูพ้ระไตรปิฎก แลว้จะไดใ้ชว้ิปัสสนา วิปัสสนาคือปัญญา ปัญญาวิปัสสนาจะเกิดข้ึนอยา่งนั้นถา้

จิตสงบ ถา้จิตไม่สงบ อนันั้นเป็นสัญญา 

คาํว่า “เห็นกายๆ” ถา้คาํว่า “เห็นกายโดยตา” ทาํไมเราตอ้งทุกข์ยากลาํบากขนาดนั้นเพื่อจะเห็น

กาย ถา้ไปพดูกบัคนขา้งนอก หรือกิเลสมนัจะหลอกข้ึนมาในหวัใจ “กายใครๆ ก็เห็นได ้เห็นไหม 

เราก็มีตาอยู ่มองไปท่ีไหนมนุษยเ์กล่ือนกลาดไปหมด ทาํไมจะไม่เห็นกาย เห็นกายท่ีไหนก็เห็นได”้ 

น่ีเห็นดว้ยตาเน้ือ เห็นดว้ยอารมณ์โลก ความเห็นดว้ยอารมณ์โลกนั้นแกกิ้เลสไม่ไดห้รอก ยิง่เห็นดว้ย

อารมณ์ของโลกนะ มนัไปกบัโลกเขา นัน่น่ะ เขาถึงบอกว่าในศาสนามีผลหรือไม่มีผลตรงนั้นไง 

ตรงท่ีเขาเห็นกายดว้ยกายนอกๆ เห็นดว้ยกิเลสพาเห็น เห็นดว้ยวฏัวน เห็นดว้ยอาํนาจของกิเลสพา

เห็น เห็นดว้ยความผกูมดัไง ยิง่เห็นสัตว ์เห็นโลก มนัอยากสวยอยากงาม อยากเด่น อยากไปกบัเขา 

นัน่เห็นดว้ยตาเน้ือ 
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แต่เห็นดว้ยตาธรรม ใจเห็น ใจน้ีสะเทือนใจ ความท่ีสะเทือนใจ เพราะใจน้ีเป็นตวัติด ใจน้ีเป็น

ตวัขอ้ง กิเลสอยูท่ี่ใจ ใจเป็นตวัขอ้ง ขอ้งในอะไร? ขอ้งในร่างกายน้ี พอจิตสงบเห็นกายจากภายใน 

มนัสะเทือนเล่ือนลัน่ น่ีตูพ้ระไตรปิฎกเปิดออก พอเปิดออก เราก็หยบิกายกบัใจของเราน้ีข้ึนมา

วิปัสสนา วิปัสสนานั้นคือการคน้ควา้พระไตรปิฎก น่ีการศึกษาพระไตรปิฎกจริงไง การศึกษา

พระไตรปิฎกจนเขา้ใจพระไตรปิฎกจากหลกัความจริงจากภายในหวัใจ ในหวัใจนั้นจะศึกษา

พระไตรปิฎกจากภายใน ภายในคือในไตรลกัษณ์ ในอนตัตา 

ความท่ีว่า “เป็นอนตัตาๆ” นกัปราชญท่ี์พูดกนัขา้งนอกนั้นเขาพดูกนัดว้ยลมปาก ถา้พดู

กนัดว้ยลมปากมีแต่การโตเ้ถียง เพราะความผกูมดัของใจยดึของตวัเองว่าของตวัถูก แต่การศึกษา

ของเราไม่ใช่ศึกษาตรงนั้น เราศึกษาเพื่อใหห้วัใจน้ีฉลาด เพราะหวัใจน้ีโง่เขลา หวัใจน้ีด้ือ หวัใจเช่ือ

ในความเห็นของใจ เช่ือในความท่ีกิเลสพาเห็น กิเลสมนัพาเห็นว่ากายตอ้งเป็นเรา น่ีความไม่รู้

เกิดข้ึนพร้อมกบัเป็นเรา เราเป็นเรา เราเกิดข้ึนมา สรรพส่ิงตอ้งเป็นเรา เพราะเราเกิดแลว้ทุกอยา่ง

ตอ้งเป็นเรา กวา้นเอาอารมณ์ทั้งหมดมาเป็นของเรา สมบติัประจาํของโลกเขาทั้งหมดก็กวา้นมา

เป็นของเรา 

มนัเป็นของเราไปไดอ้ยา่งไร ตายไปเด๋ียวน้ีสิ ทุกอยา่งตอ้งหลุดออกไปเป็นของคนอ่ืนหมด

เลย คนตายแลว้ศพน้ีเขาเอาไปเผานะ เขาไม่เอาเก็บไวบ้า้นหรอก น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือกายมนัไม่ใช่

เรา แต่ความเห็นน้ีมนัเห็นว่าเป็นเราๆ น่ีมนัคา้นพระไตรปิฎก แลว้มนัจะศึกษาพระไตรปิฎกจาก

ไหน? ศึกษาพระไตรปิฎกจากอารมณ์โลก อารมณ์โลกมนัก็ยดึมัน่ถือมัน่ กวา้นเอาแต่ทุกขเ์ขา้มาใส่

ตวั กวา้นความหลงผดิ พออะไรเกิดข้ึน ร่างกายก็ทุกขร้์อนตามไป อะไรเจบ็ปวดแสบร้อนหน่อยก็

โอโ้ลมปฏิโลมตามใจไปแลว้ว่า “เด๋ียวจะเป็นอยา่งนั้น นัง่นานก็ไม่ไดน้ะ พรุ่งน้ีเชา้เด๋ียวขาจะง่อย 

ลุกไปไหนไม่ได ้ จะไปไหนไม่ได”้ น่ีจะเป็นการทาํใหเ้ราเน่ินชา้ไปทั้งหมด ทาํใหเ้ราหลงใหล ไม่

ยอมกา้วเดินไปกบัความเป็นจริงท่ีปัญญามนัจะเกิดข้ึนจากภายใน ปัญญาน้ีคือภาวนามยปัญญา องค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ในป่า ตรัสรู้อนัไหน? ตรัสรู้อนัน้ีไง 

อานาปานสติ เห็นไหม กาํหนดใจลงสงบเขา้ไปแลว้ สงบใจเขา้ไปๆ เร่ิมตน้

บุพเพนิวาสานุสติญาณ นัน่น่ะอาการของใจ น่ีไม่ใช่ พอจุตูปปาตญาณ ลึกเขา้ไป รู้ว่าสัตวเ์กิด น่ี

อาการของใจ พออาสวกัขยญาณเขา้ไปแกไ้ขกิเลส อาสวกัขยญาณ การกาํจดัอาสวะ ญาณเกิดข้ึน

ดว้ยการคน้ควา้หลายคร้ังหลายตอนเขา้มา เราคน้ควา้หลายคร้ังหลายตอน จิตสงบแลว้ยกกายข้ึน 
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เพราะเห็นกายแลว้ จบักายตั้งข้ึน เพราะตูพ้ระไตรปิฎกเปิดแลว้ พอเปิดแลว้วิปัสสนา พยายาม

ใคร่ครวญ วิปัสสนาๆ 

การวปัิสสนาคอืการตั้งกายไว้ ตั้งส่ิงทีเ่ห็นน้ันไว้แล้วเพ่งดู ไม่ใช่ดูเฉยๆ นะ ดูโดยการแปร

สภาพ ใช้ปัญญาว่ามนัจะแปรสภาพอย่างไร ให้แปรสภาพให้เห็น การแปรสภาพใหเ้ห็นมนัจะ

เป็นไปเร็วมาก เพราะอะไร เพราะอาการของใจน้ีเร็ว อารมณ์คิดมนัจะรุนแรง มนัจะรวดเร็ว เรา

จะคิดไปถึงไหนน่ีเร็วมากเลย แลว้สงบน่ิง ความท่ีสงบน่ิงอยู่ อาการของใจ การสืบต่อ มีพลงังาน

อยูต่ลอดเวลา จิตท่ีเป็นสมาธิน้ีจะมีพลงังานตลอดเวลา พลงังานของใจท่ีหมุนไป สมาธิน้ีหมุนในตวั

มนัเอง วนอยูใ่นตวัมนัเอง พลงังานน้ีหมุนข้ึนมา เหมือนกบัมอเตอร์ท่ีมนัหมุนอยู่ พอเราไปเขา้กบั

อะไร มนัเป็นพลงังานปฐมท่ีจะทาํอะไรใหเ้กิดข้ึนก็ได ้พลงังานตวัน้ีจะหมุนออกไปตลอด 

จิตท่ีสงบน้ีไม่ใช่สงบซ่ือบ้ือนะ สงบน้ีคือความท่ีมนัมีพลงังานอยูใ่นตวัของเขาเอง ปัญญา

มนัก็จะเกิดข้ึน เพราะอะไร เพราะว่าความดาํริ ส่ิงน้ีดาํริดูกาย ดูการแปรสภาพ ดูความแปรปรวน 

ดูความท่ีมนัไม่จริงจงั พบั! ความเห็นน้ีเห็นทนัที เห็นเร็วมาก ความท่ีจิตเคล่ือนไปเร็วแลว้มนัหยดุ

น่ิงอยูไ่ด ้ พอใจน้ีเกิดข้ึนมนัก็จะเกิดข้ึนดว้ยความเร็ว เราไม่เห็นหรือเราเห็นแลว้ตามไม่ทนั ความ

ตามไม่ทนั ตอ้งใชปั้ญญาใคร่ครวญอยา่งน้ี ใคร่ครวญเร่ืองของใจท่ีมนัพลิกมนัแพลงอยูต่ลอดเวลา 

อาการของใจจะแปรสภาพอยูต่ลอดเวลา 

ทีน้ีจิตน้ี อาการท่ีแปรสภาพ เห็นภาพนั้น ภาพนั้นก็จะแปรสภาพอยูต่ลอดเวลา ส่ิงท่ี

เหมือนกบัไฟ ไฟท่ีเราจุดข้ึนมาตลอด มนัไม่ใช่จุดไฟดวงเก่า มนัสืบต่อตลอดเวลา น่ีก็เหมือนกนั 

สืบต่อตลอดเวลา แลว้มนัก็แปรสภาพดว้ย การแปรสภาพน้ี พิจารณาของเราตลอด การพิจารณา

ใชปั้ญญาใคร่ครวญๆ 

น่ีศึกษาคน้ควา้พระไตรปิฎก ศึกษาคน้ควา้ของเราเอง ใจมนัหลง ใจมนัไม่รู้ ใจมนัถึงยดึ 

มนัไม่รู้เพราะอะไร เพราะอวิชชามนัครอบงาํอยู ่ความไม่รู้กย็ดึไปๆ ความยดึอนันั้น เป็นส่ิงท่ีเรา

กาํลงัต่อสู้กบัความยดึอนันั้น ความยดึระหวา่งกายกบัใจท่ียดึเป็นเน้ือเดียวกนั ยดึกายน้ีเป็นเรา ใจ

น้ีก็เป็นเรา ทุกส่ิงทุกอยา่งมนัยดึเป็นของมนัทั้งหมด น่ีเพราะความท่ีมนัไม่เขา้ใจ พอยดึข้ึนมาแลว้

มนัจริงไหม? มนัไม่จริง ส่ิงท่ีมนัไม่จริง เพราะอะไร เพราะมนัตอ้งแปรสภาพ อยา่งเช่นคนตาย ศพ

น้ียงัตอ้งเอาไปเผา เขาไม่เก็บไว ้ใจน้ีก็เหมือนกนั ขณะท่ีอยูก่บัเรา ถา้เป็นเรา เราตอ้งสั่งเราได ้สั่ง

ใหเ้ราสมความปรารถนาของเรา เราปรารถนาอยา่งใดตอ้งสั่งได.้..มนัสั่งไม่ไดห้รอก 
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...ชราครํ่าคร่าไปโดยธรรมชาติ คาํว่า “โดยธรรมชาติ” คือเขาตอ้งไปของเขาอยูโ่ดย

ธรรมชาติ... 

...ใจท่ีว่าเราเปิดตูพ้ระไตรปิฎกจากวดัจากวา เห็นไหม ก็บอกแลว้ว่า “ร่างกายน้ีไม่ใช่เรา 

ใจไม่ใช่เรา ส่ิงใดไม่ใช่เรา ก็เขา้ใจ”...เขา้ใจอนัน้ีเขา้ใจดว้ยการยมืมา ถา้เราศึกษาพระไตรปิฎกจากตู้

ในวดัในวานะ ในนั้นเป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้ตรัสรู้จริงตามน้ี จริงตามน้ีแลว้สอนไวต้ามน้ี แลว้เราก็ไปอ่านมา  ๆเป็นของยมื เป็นของจาํ

มา มนัถึงแกกิ้เลสไม่ได ้เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่หวัใจ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “หนา้ท่ีการแกกิ้เลสนั้นเป็นหนา้ท่ีของพวกเธอ

ต่างหากท่ีตอ้งเป็นคนทาํ” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ช้ีแนะวิธีการในมรรคอริยสัจจงัท่ีเรา

กา้วเดินข้ึนมาจนเห็นใจ เห็นกายน้ี เราตอ้งเป็นคนทาํเองทั้งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้

เป็นคนช้ีทางไป เพราะอะไร เพราะมนัอยูใ่นร่างกายของเรา ในหวัใจของเรา ไม่มีใครสามารถ

ชาํระกิเลสใหค้นอ่ืนได ้ความสะอาด ความบริสุทธ์ิของใจเป็นโดยตนเอง ตนเท่านั้นเป็นปัจจตัตงั 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน ตนเท่านั้นเป็นผูท่ี้ทาํใหส้ะอาดหรือสกปรกในหนา้ท่ี

ของตน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่สามารถทาํใหไ้ด ้แต่เป็นเคร่ืองยนืยนัไดว้่าสะอาดจริง

หรือไม่สะอาดจริง เพราะพุทธวิสัย รู้ไปหมด ครอบงาํหมดทุกอยา่ง แต่เพราะสาวกะวิสยัน้ีไม่

สามารถรู้ได ้ แลว้เรายงัไม่ถึงความเขา้ใจตรงน้ี เราพยายามคน้ควา้ของเรา ตอ้งพยายามคน้ควา้

ของเราเขา้ไป น่ีเป็นหนา้ท่ีของเรา เพราะมนัอยูใ่นหวัอกของเราอยูภ่ายใน ใจน้ีอยูลึ่กๆ ในหวัใจ 

นิสัยยงัเปล่ียนแปลง ตอ้งใชเ้วลานาน แลว้น่ีมนัเป็นส่ิงท่ีเป็นยิง่กว่านิสัย เพราะมนัอยูใ่น

เน้ือของจิต อยูใ่นความหลง ในความไม่เขา้ใจ มนัถึงตอ้งใชปั้ญญาใคร่ครวญบ่อยๆ ความ

ใคร่ครวญตลอดเวลา ซํ้ าๆ ไง อยา่ทาํดว้ยความมกัง่าย เราประพฤติปฏิบติัน้ีแสนยากเลยกว่าใจจะ

สงบ แลว้พอเห็นข้ึนมา ดว้ยความเห็นอนัน้ีเป็นเร่ืองความทุกขค์วามยาก แลว้พอทาํข้ึนมา พอเห็น

อาการของกายป๊ับ พอมนัปล่อยวาง มีความเขา้ใจวา่อนันั้นเป็นผลๆ มนัน่าเสียดาย น่ีกรรมฐานมว้น

เส่ือ จะมว้นเส่ือดว้ยวิธีการน้ี 

พอเห็นทีเดียว เราพยายามคน้ควา้นะ อาํนาจวาสนามี ใจสงบจริง แลว้เห็นกายจริงๆ พอเห็น

กายจริง  ๆ ข้ึนมาก็ต่ืนเตน้ มนัปล่อยวาง ใจมนัปล่อยวาง อาการของใจน้ีมหศัจรรยน์ะ เร่ืองของสมาธิ 

ความสงบของใจเท่านั้น ทาํความสงบของใจ ทาํได ้พอจิตสงบเขา้มาแลว้มนัพออยูพ่อกิน พออยู่
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พอกินหมายถึงมนัมีความสุขจริงๆ สุขมาก สุขจนติดในสมาธินั้น คิดว่าสมาธิน้ีสุขแลว้ ว่าจิตนั้น

สงบแลว้ นํ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา รอแต่ว่าปลามนัจะเกิดมาเม่ือไหร่ นํ้าขุ่นๆ พอนํ้าใสแลว้จะ

เห็นปลา อนัน้ีก็เหมือนกนั พอจิตเราสงบแลว้ เด๋ียวปลามนัจะใหเ้ราเห็นเอง ก็พยายามจะรอเวลา

อยู.่..มนัไม่ใช่ มนัตอ้งถอดสลกั การถอดสลกัตูพ้ระไตรปิฎกนั้นคือการคน้ควา้ ยกข้ึนดูอาการ

ของใจ ถึงจะเห็นอาการของกายอนันั้น แลว้วิปัสสนาไปๆ พอปล่อยก็เขา้ใจว่าเป็นผลๆ 

มนัจะเป็นผลน้ีมนัตอ้งเป็นปัจจตัตงั จะรู้ว่าเกิดหรือตาย ตายแลว้สูญ ตายแลว้มี มนัจะ

พิสูจน์กนัตรงน้ี ตรงวิปัสสนาเขา้มาน้ี เพราะใจน้ีมนัสกปรก ใจน้ีไม่เขา้ใจ มนัเป็นส่ิงท่ีกดถ่วงอยู่ 

แลว้พอเราพิจารณาไปๆ ใชปั้ญญาไป พอความเขา้ใจจริงเกิดข้ึน มนัจะปล่อยโดยสัจจะ 

เหมือนกบัว่าเรากาํงูพิษไวอ้ยู ่ เราไม่รู้ เราก็กาํไว ้พอเรารู้ว่าเป็นงูพิษ เราจะสลดังูพิษนั้นทิง้ทนัที

เลย เห็นไหม เวลาความเห็นว่าเขา้ใจจริงจะขนาดนั้นนะ จะสลดังูพิษออกไปเลย 

น่ีเหมือนกนั ถา้ความเขา้ใจจริงเกิดข้ึน ปัญญาแทงทะลุแลว้ หวัใจจะปล่อยร่างกายทนัที 

ไม่ใช่ปล่อยเพราะว่ามนัปล่อยนะ แต่ปล่อยเพราะความเห็นโทษ ตอ้งมีความเห็นโทษว่าอนัน้ีเป็น

ความยดึ อนัน้ีเป็นอวิชชา อนัน้ีเป็นความไม่รู้ อนัน้ีเป็นความโง่เขลา มนัจะสลดัออก พบั! เลย พอ

สลดัออกไป กายน้ีแยกออกไป กายน้ีเป็นกาย จิตน้ีเป็นจิต ความลุ่มหลงนั้นหลุดออกไป ความสุข

เกิดข้ึนมหาศาล จิตน้ีแยกออกมา พอจิตน้ีแยกออกมา มนัเห็นน่ะ ส่ิงท่ีเป็นความลุ่มหลงของใจมีอยู่ 

ความยดึมัน่ถือมัน่ของใจมีอยู ่ แลว้ใจน้ีสลดัออกไป ส่ิงท่ีสลดัออกไปจากใจนั้น นัน่น่ะ มนัสลดั

ออกไป ทาํไมจะไม่เห็นว่าใจน้ีไดป้ระเสริฐข้ึนมา น่ีถึงว่ามนัเป็นปัจจตัตงั รู้จาํเพาะตนข้ึนมา 

น่ีใคร่ครวญพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกมีอะไร? มีธรรมกบัวินยั ส่ิงน้ีเป็นธรรมเกิดข้ึน 

เป็นอกุปปธรรม ส่ิงท่ีเป็นอกุปปธรรมคือจะไม่เส่ือมจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเขา้ถึงเน้ือของ

พระไตรปิฎกเป็นชั้นๆ เขา้ไป เห็นไหม พระไตรปิฎกมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ ความเห็นผดิ

ของเรา ความเห็นผดิต่างๆ เป็นชั้นเป็นตอนลึกเขา้ไป  ๆ เขา้ไปในหวัใจของเรา เขา้ไปเร่ือยๆ ความ

สะอาด เราตอ้งพยายามทาํเขา้ไป 

ส่ิงท่ีว่าเราสลดัออกไป พอมนัสลดั มนัเห็นความสะอาดเขา้มาส่วนหน่ึง ความสะอาด

ส่วนหน่ึงเป็นอกุปปธรรม ถึงธรรม ผูใ้ดเห็นธรรมน่ีเหยยีบฝ่ัง จะเขา้ถึงท่ีสุดของธรรม พอถึงท่ีสุด

ของธรรม วิปัสสนาเขา้ไปเร่ือย กายนอก กายใน กายในกาย กายนอกจากขา้งนอกเลย พิจารณา

กายเพื่อความสงบ เพื่อใหจิ้ตน้ีไม่เกาะเก่ียวกบัรูป รส กล่ิน เสียงภายนอก หดตวัเขา้มา หดตวัเขา้
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มาเพื่อใหใ้จน้ีเป็นเอกเทศ ตวัน้ี จิตน้ีสงบเป็นพื้นฐาน สมถกรรมฐาน ถึงคน้ควา้เปิดตู้

พระไตรปิฎก เปิดตูพ้ระไตรปิฎกเขา้ไป เห็นกายเขา้มานะ นัน่วิปัสสนาเกิดข้ึน 

ถา้ไม่มีสมถกรรมฐาน จะคิดเร่ืองกายขนาดไหนก็เป็นกายนอก คิดเร่ืองกายขนาดไหนก็เป็น

กายของโลกเขา น่ีว่าจะเห็นกายๆ แมแ้ต่ใชมี้ดนะ เห็นกายแลว้เราอยากจะรู้ น่ีถา้คนปฏิบติัดว้ย

ความหลงผดิ อยากจะเอาตนเป็นใหญ่ ไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะเช่ือตน ทาํเพื่อ

ตน เอามีดกรีดเน้ือเขา้ไปสิ กรีดเรา คิดว่าเป็นปัญญาไง เอามีดกรีดเน้ือ กรีดเน้ือแลว้มนัจะได้

อะไรข้ึนมาล่ะ หนงัก็ขาด เน้ือก็เป็นชั้น โดนมีดกรีดเขา้ไป มีแต่เลือดออกมา เห็นอะไร ไดแ้ต่

ความเจบ็ปวด กรีดจนถึงกระดูกก็เห็นแต่กระดูกเฉยๆ 

ความเห็นภายนอก เลือดไหล มีแต่ความเจบ็ปวด แต่ความเห็นกายภายในดว้ยปัญญา

ไม่ใช่อยา่งนั้น เห็นด้วยตาธรรม ตาของธรรมเห็นด้วยอาการของใจตั้งอยู่ อาการอย่างใดอย่าง

หน่ึงในหัวใจตั้งอยู่เป็นช้ินเป็นอนั จะกะโหลกกไ็ด้ จะเป็นท่อนกระดูกท่อนไหนกไ็ด้ จะเป็นส่ิงใด

กไ็ด้ น่ีวปัิสสนาด้วยตาของธรรม ความเห็นความเข้าใจ แล้วความแปรสภาพของใจทีม่นัแปร

สภาพ มนัจะสลดสังเวช เพราะมนัแปรสภาพ เหมอืนกบัของทีเ่ราเห็นอยู่แล้วมนัแปรสภาพ มนั

เน่าไปคามอืน่ะ ส่ิงทีม่นัเน่าคามอืมันต้องปล่อยออกไป น่ีปัญญาเกดิขึน้ 

เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สาวกะผูไ้ดย้นิไดฟั้ง เวไนยสัตว ์ การประพฤติ

ปฏบิัติบ่อยๆ เข้า ต้องถงึธรรมได้โดยความวริิยอตุสาหะของตัว ความวิริยอุตสาหะของตวันั้นจะ

สบประมาทกนัไม่ได ้ ความเป็นคน คนสร้างข้ึนมา ถึงตรงท่ีประพฤติปฏิบติัเขา้มาจนเห็นกายเป็น

ตามความจริง มนัเป็นอจลศรัทธาข้ึนมาโดยสัจจะเลย เพราะจิตน้ีสลดักายทิง้ออกไป กายน้ีเป็นกาย 

จิตน้ีเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ สักกายทิฏฐิน้ีแยกออกหมด พอแยกออกหมดมนัก็เขา้ใจธรรม พอ

เขา้ใจธรรม สีลพัพตปรามาส ไม่ลูบคลาํ วิจิกิจฉา ความลงัเลสงสยัอยา่งอ่ืนไม่มี ความสงสัยเร่ือง

ตายเร่ืองเกิด จะเอาอะไรมาสงสัย มนัเห็นๆ อยูก่บัตาว่าจิตน้ีไดส้ลดัส่ิงนั้นออกไป ความท่ีสลดั

ออกไป ภพชาติมนัสั้นเขา้มาโดยธรรมชาติ ตรงน้ีเกิดอีกก็ ๗ ชาติ มนัยงัเกิดยงัตายอยู ่ แต่มนัก็

ยนืยนัการเกิดการตายไง เห็นไหม การเกิดการตายสั้นเขา้มา 

แต่เดิมการเกิดการตายน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด บุพเพนิวาสานุสติญาณ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้สาวไปตลอด ไม่มีเง่ือนตน้และเง่ือนปลาย จิตน้ีเกิดตายไม่มีเง่ือนตน้เง่ือนปลาย เราเกิด

มาอยูน่ี่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวใ้นพระไตรปิฎกเลยวา่ คนคนหน่ึง ถา้เอานํ้าตาท่ี
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เราร้องไหต้ั้งแต่เกิดจนตายชาติหน่ึงๆ รวมไว ้ นํ้าทะเลน้ีสู้ไม่ไดน้ะ สู้ไม่ไดห้รอก น่ีคนเกิดตาย

ขนาดนั้น เราเกิดมานัง่อยูบ่นกองกระดูก กองกระดูกของใคร? ของบุคคลคนนั้นเอง เพราะคนคน

นั้นตายซํ้ าตายซาก คนตายไป ร่างกายแปรสภาพไปหมด จากกระดกูน้ี จากเน้ือหนงัมงัสากลายเป็น

ดิน น่ีเรานัง่อยูบ่นอะไร? เรานัง่อยูบ่นดิน เราก็นัง่อยูบ่นกองกระดูกเดิมของเราอีกนัน่ล่ะ เห็นไหม 

มนัสลดสังเวชเขา้มาโดยธรรมนะ แต่ถา้สลดสังเวชดว้ยการศึกษาพระไตรปิฎกตามวดัตามวาท่ี

เราไปศึกษานั้นสลดสังเวชข้ึนมาเพื่อเกิดศรัทธา 

แต่ความสลดสงัเวชอนัน้ีเป็นอจลศรัทธา ถึงว่า วิจิกิจฉาถึงไดข้าดออกไปจากใจ คนท่ีไม่

มีวิจิกิจฉา ความลงัเลสงสัยท่ีเราลงัเลสงสัยกนัอยูอ่ยา่งท่ีเราปุถุชนลงัเลสงสัยกนัอยูน้ี่จะไม่มี จะไม่

ลงัเลสงสัยวา่ตายแลว้จะเกิดอีกหรือไม่เกิด ไม่ตอ้งพดูกนั พอถึงตรงน้ีแลว้ไม่ตอ้งพูดกนั คน

เห็นชดัๆ ยนืยนักบัปัจจตัตงั กบัดวงใจดวงนั้น ทาํไมจะตอ้งใหใ้ครบอก น่ีปัจจตัตงัเดด็ขาดขนาดน้ี 

เดด็ขาดเพราะไม่ตอ้งมีใครบอก ไม่ตอ้งมีใครประกนัความเห็นกายอนัน้ีจริง เห็นจริงๆ ตดัออกจริงๆ 

ถึงว่า อกาลิโก ปัจจตัตงัในหลกัของศาสนาน้ีเป็นผลของผูป้ฏิบติั น่ีเยีย่มท่ีสุด เป็นผูย้ืนยนั แก่นของ

ศาสนาอยูต่รงน้ี แลว้เราเขา้หาแก่นของศาสนา 

จากเดิมเป็นคนท่ีไม่สู้โลก เป็นคนท่ีหลบเล่ียง เป็นคนไม่เอาใจใส่ ไม่เอาการงาน เป็นคน

ข้ีเกียจ มกันอ้ย จะไปหาแต่ความสะดวกสบายของตน 

การนัง่ตั้งแต่เยน็จนรุ่งน่ีเป็นคนข้ีเกียจหรือ การภาวนาทุ่มทั้งชีวิต เนสัชชิก ไม่นอนทั้งคืน 

ทรมานตน น่ีผลมันจะเกดิขึน้มันต้องเกดิขึน้จากความวิริยอตุสาหะจริง เพราะอะไร เพราะกิเลสมนั

อยูก่บัใจของเรา มนัจะทาํใหเ้ราหลุดจากการต่อสู้เขา จะทาํใหเ้ราเป็นผูแ้พ ้เพื่ออะไร? เพือ่เขาจะไดมี้

เรือนอยูต่ลอดไป ถา้เราต่อสู้ทาํลายกิเลสออกจากเรือนคือใจของเรา เรือนของใจคืออตัตาท่ีมีอยู ่

เราตอ้งมีอตัตา ไอท่ี้เขาเถียงกนั เขาทะเลาะกนั อตัตา-อนตัตา นัน่เร่ืองของเขา นัน่อารมณ์โลก แต่

เราเห็นของเราเขา้ไปเร่ือยๆ เห็นเรือนของใจ เห็นการสลดัออกของใจ เห็นใจของเราเขา้มาเร่ือย  ๆ

การเขา้ไปถึงใจแลว้หยบิฉวยธรรม เพราะเป็นคนมีปัญญา มีปัญญาจริงแลว้ถึงเอาธรรมเขา้มาสัมผสั

ใจของเราได ้ ความสัมผสัใจของเราไดน่ี้ประเสริฐ ผูน้ั้นเป็นผูป้ระเสริฐ ใจดวงนั้นประเสริฐเป็น

ชั้นๆ ข้ึนมา ถึงเป็นผูท่ี้ยนืยนักบัเรา ยนืยนักบัใจดวงนั้น 

พอใจดวงนั้นสลดัเขา้มา ตอ้งคน้ควา้เขา้ไป ตูพ้ระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ น่ีเขา้ไป

เร่ือยๆ คน้ควา้กายนอก กายนอกเป็นกายนอก พิจารณากายในเขา้ไป ตอ้งถอดสลกัเขา้ไปเป็นชั้นๆ 

©2015 www.sa-ngob.com 



เปิดตูพ้ระไตรปิฎก ๑๗ 

 

เขา้ไป ใจเป็นชั้นเขา้ไป จะปล่อยวางสงัโยชน์เป็นชั้นๆ เขา้ไป สังโยชน์เคร่ืองร้อยรัดใจ ใจท่ีเป็นข้ี

ขา้อยูน้ี่เพราะสังโยชน์รัดไว ้ถา้เราละสังโยชน์ออกไปจนหมด สังโยชน์ ๑๐ 

ถา้ผูท่ี้เห็นกายจริง ละสังโยชน์ได ้๓ ตวั สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นผดิ เห็นกายผดิ เห็นกาย

เป็นเรา เราเป็นกาย เราว่าเราไม่เห็น อนันั้นเป็นสัญญา แต่ถา้เป็นความเป็นจริง เห็นตามความเป็น

จริง พอหลุดตามความเป็นจริง น่ีสักกายทิฏฐิหลุด ละสังโยชน์ได ้๓ ตวั แต่สังโยชน์เคร่ืองร้อยรัด

ภายใน ถา้มีสังโยชน์ร้อยรัดอยู ่ กิเลสรัดเราอยู ่ เราไม่เป็นอิสระกบัเราจริง เรายงัไม่เป็นอิสระเตม็

ตวั 

ความท่ีไม่เป็นอิสระ เราเป็นหน้ี กิเลสตอ้งสบัขอลงท่ีกลางหวัใจเรา ความสับขอ กิเลสสบั

ขอมา ความสุขท่ีมีอยา่งมากเป็นความสุขท่ีเป็นอกุปปธรรมท่ีมีโดยพื้นฐาน แต่กิเลสท่ีอยูท่ี่สูงกว่า 

แลว้สับขอมาท่ีหวัใจ หวัใจน้ีก็ยงัเกิดความทุกขอ์ยู ่

๑. ความทุกขเ์กิดข้ึน 

๒. ผูท่ี้ปฏิบติัมาถึงจุดแลว้ก็อยากจะกา้วเดินไป 

พอเร่ิมปฏิบติั ความทุกขจ์ากการประพฤติปฏิบติัเกิดข้ึนมาจากความเพียร ทุกข์อย่างนี้

ทุกข์เพือ่จะชําระกเิลส ความทุกข์อย่างนีเ้ราต้องอาจหาญร่ืนเริงเข้าไปเผชิญกบัความทุกข์อย่างนี ้

ความทุกข์ทีจ่ะพ้นจากกเิลสนีเ้ป็นความทุกข์ทีม่วีันทีส้ิ่นสุด ความทุกข์ทีห่ักตอนจนส้ินสุดไม่

สามารถสืบต่อได้ กบัความทุกขก์ารเกิดการตายท่ีมนัตอ้งเกิดตอ้งตายอยู่ ถึงจะ ๗ ชาติมนัก็มีเกิดมี

ตายอยู ่ความเกิดตายอีก ๗ ชาติ ตอ้งเกิดอีก ๗ ชาติในครรภ ์ มนัมีความทุกขไ์หม? อนันั้นก็เป็น

ความทุกข ์ ถา้มีปัญญาเคร่ืองสอดส่อง มีปัญญาการใคร่ครวญ ปัญญาเกิดข้ึนจากฐานของจิตท่ีมี

ภมิูธรรมแลว้ ไม่ใช่ปัญญาจากประเพณีวฒันธรรมท่ีหมุนออกไป เห็นไหม ปัญญาจริง  ๆท่ีเกิดจากแก่น

ของธรรมท่ีวิปัสสนาข้ึนมา จากแก่นภายใน แก่นของศาสนา ปัญญาอนัน้ีจะทาํใหใ้จน้ีอาจหาญ 

ความท่ีใจน้ีอาจหาญ ใจน้ีร่ืนเริง 

น่ีจะทาํความสงบเขา้มา ความสงบของใจ ใจมีพื้นฐานเป็นความว่าง อนันั้นเป็นความว่าง 

แต่ความสงบของใจตอ้งสร้างข้ึนมา เพราะมรรค ๔ ผล ๔ มรรคสามคัคี สัมปยตุเขา้ไป วิปปยตุ

ออกมา คลายออกมา มนัใชม้รรคนั้นหมดไป ความท่ีใชห้มดออกไป จากปัญญาญาณเป็นภาวนามย

ปัญญาชาํระกิเลสออกมานั้น มนัชาํระหมุนเขา้ไปรอบหน่ึงแลว้ต่างอนัต่างจริง ฟังสิ ฟังว่าต่างอนั
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ต่างจริง รวมลงแลว้ต่างอนัต่างจริง เห็นไหม กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ น่ีต่างอนัต่าง

จริง ความจริงนั้นกลืนกินกบัมรรคขา้งตน้น้ี สามคัคีรวมกนั จนยอ่ยสลายเขา้ไปชาํระกิเลส มรรค

นั้นไดท้าํลายกิเลสออกไปแลว้ชั้นหน่ึง ฉะนั้น มรรคท่ีสูงข้ึนมาน้ีเราตอ้งสร้างข้ึน ถึงตอ้งทาํความ

สงบอีก 

ถา้ไม่ทาํความสงบ กิเลสท่ีอยูท่ี่สูงกว่าสับขอลงมาก็ทาํใหฟุ้้งซ่าน ตรึกในธรรมนั้นกท็าํ

ใหเ้ราคิด ความคิดของเราน้ีคิดในธรรม คิดออกไป กิเลสพาคิดเหมือนกนั เราพาคิดเหมือนกนั 

ความคิดของเรา ในเม่ืออวิชชาอยู่ท่ีหวัใจ ความคิดของเราตอ้งลองผดิลองถูก น่ีส่ิงท่ีสูงข้ึนมา เรา

อยูใ่นบา้น เราจะเขา้ใจพื้นฐานในบา้นเรา เราทาํความสะอาดไดห้มด พื้นฐาน ในโต๊ะ ในเตียง เราจะ

ทาํความสะอาดไดเ้พราะเราเป็นคนจดัคนถู แต่บนหลงัคาของเรา เราจะไปเห็นไดอ้ยา่งไรว่าหลงัคาของ

เราสกปรกหรือไม่สกปรกล่ะ เราจะทาํความสะอาดขา้งบน เราจะทาํอยา่งไร 

น่ีก็เหมือนกนั เราทาํใจของเราใหสู้งข้ึนไปๆ เราตอ้งทาํความสงบข้ึนมาเพื่อจะปีนข้ึนไป

บนหลงัคา เพื่อจะไปทาํความสะอาดบนหลงัคานั้น น่ีก็เหมือนกนั เราสร้างใจของเราใหสู้งข้ึนไปๆ 

ตอ้งทาํความสงบข้ึนมา เห็นไหม ถึงมรรค ๔ ผล ๔ ตอ้งทาํความสงบข้ึนมาใหส่ิ้งท่ีใจทุกข ์ใจท่ีเป็น

ความฟุ้งซ่านของใจ ทาํใหเ้ราหมุนเวียนออกไปขา้งนอก น่ีใหส้งบเขา้มาๆ สงบเขา้มาแลว้ตอ้ง

หมุนเขา้มา หมุนเขา้มาแลว้ตอ้งถอดสลกั ถา้ไม่ถอดสลกั ไม่เขา้ไปถึงอีกชั้น น่ีตอ้งถอดสลกั การ

ถอดสลกัคือการดูกาย พิจารณากาย ถา้พจิารณาเขา้ไปเร่ือยๆ ซํ้ าอยูเ่ร่ือย แก่นของกิเลสน้ีเป็นส่ิงท่ี

เหนียวแน่น กิเลสน้ียดึกายกบัใจเอาไวแ้น่นนกัหนา การวิปัสสนาเขา้ไปมนัจะปล่อยวางเป็นคร้ัง

เป็นคราวเท่านั้น เพราะว่ากิเลสทรงตวัไวไ้ม่ได ้ ไม่ใช่ปล่อยวางเพราะกิเลสไม่สู้นะ กิเลสน้ีสู้

ตลอด 

เวลาเราหลงตวัเรา เราคิดถึงตวัเรา เราไม่คิดเลยว่ากิเลสมนัอยูข่า้งหลงัเรา หลงตวั หลง

ความคิด หลงอารมณ์ หลงความมัน่หมาย หลงทุกอยา่ง เราไม่เคยเห็นสจัจะความจริง เราถึงยบัย ั้ง

ความจริงของเราไวไ้ม่ได ้น่ีมนัเป็นความจริงของอารมณ์โลก ไม่ใช่เป็นความจริงอริยสจั เราตอ้ง

กลัน่ความจริงออกมาจากอริยสัจ 

ในอริยสัจ ทุกขน้ี์เป็นสัจจะความจริงโดยแน่นอน จะทุกข์อยา่งหยาบ ทุกข์อยา่งละเอียด ทุกข์

อยา่งละเอียดสุดในหวัใจน้ีก็เป็นความทุกข ์ ถา้เป็นความทุกขอ์ยูใ่นใจน้ียงัจบัตอ้งได ้ ถา้เราจบั

ตอ้งได ้การจบัทุกขน์ั้นได ้น่ีความเห็นทุกขไ์ง เห็นทุกข ์วิปัสสนาทุกข ์
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ทุกข ์สมุทยั นิโรธ...นิโรธคือการดบัทุกข ์ดบัทุกขด์ว้ยมรรค ดว้ยวิธีการ ดว้ยเหตุ มรรคน้ี

จะหมุนเขา้ไปๆ เพราะเราถอดสลกั น่ีวิปัสสนาจะเกิด ถอดสลกัหมุนเขา้ไปๆ ปัญญาน้ีหมุนๆ คาํ

ว่า “หมุนๆ” ถา้วิปัสสนาจะเห็นอยา่งนั้นจริงๆ นะ เป็นการหมุนเขา้ไปดว้ยปัญญามนัเกิด มนัต่อสู้

กบัความเห็นผดิเห็นถูก เหมือนเกา้อ้ีดนตรีกลางหวัใจ ถา้ความคิดฝ่ายกิเลส ความคิดของเขาเอง เขา

ก็สร้างปัญหาข้ึนมา จิตใตส้าํนึกมนัสร้างข้ึนมาเอง “ตอ้งเป็นอยา่งน้ี อยา่งน้ีถูกตอ้งแลว้ นัน่เราทาํ

แลว้ เห็นไหม น่ีจิตสงบไปอยา่งนั้น แลว้ปล่อยวางอยา่งนั้น” น่ีเป็นอยา่งน้ีจริงๆ นะ อนัน้ีเป็นฝ่าย

ผกู ฝ่ายผกูคืออวิชชาพาคิด ความเห็นผดิในหวัใจจะพาคิดออกมาอยา่งนั้น ถา้เราเช่ือ เราเสียโอกาส 

แต่เช่ือหรือไม่เช่ือ มนัก็เช่ือไปแลว้ พอเช่ือไปแลว้ อาการหมดไปอยา่งหน่ึง เราตอ้งตั้งข้ึนมาใหม่ 

หมายถึงว่า ปัญญามนัใชไ้ปแลว้ ความเช่ือมนัเคล่ือนไป มนัหมุนไป ความคิดของกิเลสหมุน

ออกมา มนัก็เช่ือไป พอเช่ือไปมนัก็ปล่อยวางหมด พอปล่อยวางหมดมนัก็ว่าง...ว่าง แต่มนัไม่มี

เหตุผล ว่างไม่มีเหตุไม่มีผล 

ถา้ปล่อยวางแบบสัจจะในอริยสัจ กลัน่ออกมาจากอริยสัจ นิโรธในอริยสัจ มนัปล่อยวาง มนั

ตอ้งมีส่ิงท่ีเป็นอวิชชาหลุดออกไป ส่ิงท่ีเป็นความสกปรกของใจ ส่ิงท่ีเป็นลูกหลานของอวิชชาท่ีมนั

เกาะเก่ียวระหว่างใจกบักิเลสน้ีเป็นเน้ือเดียวกนั สังโยชน์ท่ีผกูพนั ส่ิงท่ีผกูพนัรัดตอ้นไว ้ เวลามนั

ขาดออกมนัตอ้งออกไป โซ่ตรวนเราตดั เรายงัรู้ว่าโซ่ตรวนน้ีหลุดออกจากขาเราลงไปท่ีพื้นดิน 

เสียงกระทบกนัยงัดงัใหเ้ราไดย้นิได ้แลว้เวลากิเลสมนัขาดออกไปจากเรา ทาํไมเราจะไม่รู้ไม่เห็น 

เห็นไหม มนัไม่มีเหตุไม่มีผล ส่ิงท่ีไม่มีเหตุไม่มีผลนั้นคือกิเลสมนัหลอก การหลอกนั้นทาํให้

เราเสียโอกาสไป เสียเวลาไป อยา่งน้ีมนัเป็นพื้นฐาน เป็นพื้นฐานเพราะเราไม่เขา้ใจ เป็นพื้นฐาน

ของกิเลสท่ีมนัมีโดยธรรมชาติ เห็นไหม ผูท่ี้ผา่นแลว้ ผูท่ี้รู้แลว้จะรู้เร่ืองอยา่งน้ี แต่ผูท่ี้ไม่รู้ ผูท่ี้ยงั

กา้วเดินอยูต่อ้งโดนส่ิงน้ีหลอกลวงไปตลอด 

เรารักเรา ทาํไมเราใหกิ้เลสหลอกเรา เราก็ประพฤติปฏิบติัอยู่ ทุกขย์ากขนาดไหนก็ทน ทุกข์

ยากขนาดไหนก็สู ้สู้เพราะว่าอนัน้ีเป็นเหตุ เหตุเป็นทุกข ์ทุกขเ์พื่อจะดบัทุกข์ ไม่ใช่ทุกขเ์พื่อจะทุกข์ 

เราก็สร้างเขา้ไป  ๆแลว้ก็ลม้ลุกคลุกคลานออกมา น่ีหมุนเขา้ไปๆ วิปัสสนาเขา้ไป หมุนเขา้ไปๆ แพ้

บา้ง ชนะบา้ง จนชนะ ขาดออก ส่ิงท่ีขาดออก เห็นไหม ดินเป็นดิน นํ้าเป็นนํ้า ลมเป็นลม ไฟเป็น

ไฟ 
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จากท่ีเดิมน้ีสภาพของกายหลุดออกไป แต่ความติดในธาตุ เห็นไหม ธาตุของกาย ดิน นํ้า 

ลม ไฟ ร่างกายน้ีประกอบดว้ย ดิน นํ้า ลม ไฟ เป็นเรา เรามีดิน นํ้า ลม ไฟ แลว้กรรม จิตปฏิสนธิ

คลุกเคลา้กนัใหเ้ราปฏิสนธิออกมาจากครรภข์องมารดา ไข่ของครรภม์ารดา ไข่แค่ใบเดียว เห็น

ไหม กบัจิตปฏิสนธิแทรกเขา้ไปในไข่นั้น เกิดข้ึนมาในครรภข์องมารดา แลว้สะสมดิน นํ้า ลม ไฟ

ข้ึนมาในครรภข์องมารดาเป็นตวัเป็นตน แลว้คลอดออกมาเป็นตวัเป็นตนออกมาอยา่งนั้น นั้น

เป็นดิน นํ้า ลม ไฟในโลกของเขา น่ีดิน นํ้า ลม ไฟท่ีเราศึกษากนัมา น่ีดิน นํ้า ลม ไฟใน

พระไตรปิฎกท่ีวดัท่ีเราศึกษามา น่ีสัญญาจาํไดอ้ยา่งนั้น 

แต่ความเห็นจริงภายในจากตู้พระไตรปิฎกของเรามนัเป็นดนิ เป็นนํา้ เป็นลม เป็นไฟ มนั

แปรสภาพกลบัคืนเป็นธาตุเดมิของเขา ดนิเป็นดนิ นํา้เป็นนํา้ ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ แปรสภาพคนื

ออกไป จติเห็นอย่างน้ัน จติสลดัออกเลย พอจติสลดัออกมา น่ันล่ะ จติกบักายนีถ้งึแยกกนัโดย

เอกเทศเลย จติเป็นจติ กายเป็นกายโดยเอกเทศ เห็นไหม ปล่อยวางเข้ามา ความโล่งโถงเกดิขึน้มา

ในใจดวงน้ัน 

สุขท่ีว่าเขาติดสุขกนั สุขอยา่งไรนัน่เร่ืองของเขา สุขอนัน้ีเป็นเคร่ืองดาํเนิน น่ีสุข เห็นไหม 

ทุกขเ์ป็นอริยสัจ สุขเกิดข้ึนเพราะทุกขด์บั ทุกขน้ี์ไดด้บักลางหวัใจแลว้ส่วนหน่ึง ความสุขจากการ

ภาวนาท่ีแสนทุกขแ์สนยาก ลาํบากลาํบน ทุกขย์ากแสนเขญ็ นั้นเราทุกขม์าขนาดไหน ความทุกขอ์นั

นั้นเราเอาชีวติน้ีเขา้แลกมาตลอด ในเม่ือมาเจอความสุข เราก็อยูก่บัความสุขนั้นสิ อยูก่บัความสุขไป 

ความสุขมนัจะจางลงเป็นธรรมดา ความสุขจางไปๆ 

เวิง้วา้งหมด น่ีในสมาธิธรรม ติดความว่าง จะเร่ิมเขา้สมาธิอีกก็ยงัติดในสมาธิ เพราะอะไร 

เพราะใจ ใจน้ีเป็นอาการ เป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม กายกบัใจน้ีแยกออกจากกนัโดย

ธรรมชาติ ตรงน้ีหาไดย้าก เง่ือนน้ีหายากมาก การหาเง่ือนหาปม หาเพื่ออะไร? หาเพื่อถอดสลกัเขา้ไป

ไง น่ีถอดสลกัจากกายแลว้จะถอดสลกัของใจ ถอดสลกัของใจเขา้ไปอีกชั้นหน่ึงนะ น่ีตอ้งหาเง่ือน

หาปม การหาเง่ือนหาปมเพื่อจะถอดสลกัของใจ ตอ้งสร้างข้ึนมา มรรค ๔ ผล ๔ อีก ยนืยนัในมรรค 

๔ ผล ๔ กิเลสในหวัใจยงัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม 

การสร้างกายข้ึนมา แลว้กิเลสในหวัใจน้ียงัเสียบปักมาตลอดเวลา เสียบปักมาแลว้ยงัสับใจ

ดวงนั้นใหมี้ความทุกข ์แต่ไม่รู้ แปลก แปลกมาก  ๆเลย พอกายกบัใจแยกออกจากกนั จิตแยกออกจาก

กนัแลว้ ความวา่งน้ีเกิดข้ึน แลว้เราพยายามรักษาอาการของใจของเราอยูน่ะ มนัจะมีความสุขตลอด 
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สุขหน่ึงคือเกิดข้ึนจากใจของเราว่าง สุขท่ีสองคือเราเคยดาํเนินมา เราเคยสร้างใจของเราข้ึนมาจน

เป็นความสุขไดข้นาดน้ี มนัจะเขา้สู่ความว่างไดง่้าย คือทาํสมาธิไดง่้าย รักษาใจใหเ้ป็นสมาธิไดง่้าย 

แลว้กิเลสมนัก็เป็นกิเลสดว้ย กิเลสมนับอกว่าใหเ้ราติดอยูต่รงน้ี ใหเ้ราติดอยูใ่นความวา่ง 

อยูใ่นสมาธิน้ี จะมีท่ีอยูอ่าศยั เขายงัครองใจของเราไดอ้ยู ่กิเลสยงัครองใจของสัตวโ์ลกดวงนั้นอยู่ 

ฉะนั้น ใหเ้ขาติดอยูต่รงนั้น เขาจะไดเ้ป็นเรือน เป็นท่ีอยูข่องเรา น่ีอตัตาภายในยงัไม่เห็นเลย ต้อง

จบัอตัตา พยายามดูอตัตาของเราให้ได้ ถ้าจบัอตัตาได้คอืจบัเงือ่นปมได้ จบัเงือ่นปมแล้วสาวไปหา

อนัตตา อตัตาและอนัตตานีเ้ป็นเคร่ืองดาํเนินของใจเท่าน้ัน อตัตาและอนัตตาไว้ในพระไตรปิฎก

น้ันให้เป็นเคร่ืองดาํเนิน ถ้าเห็นอตัตา สาวเข้าไปจะเห็นอนัตตาโดยสัจจะ โดยอริยสัจจะ โดยความ

จริงทีเ่กดิขึน้กลางหัวใจในการวปัิสสนา แต่ถา้อตัตาและอนตัตาดว้ยนกัปราชญ ์ เถียงกนัอยู่

ภายนอก ดน้เดาเกาหมดัอยูอ่ยา่งนั้น จะไม่เห็นผลข้ึนมา 

อนันั้นเป็นอนันั้น น่ีถึงว่า ถา้เราศึกษาเขา้มา มนัจะเห็นว่าพระไตรปิฎกนอกกบั

พระไตรปิฎกใน ตูพ้ระไตรปิฎกท่ีวดักบัตูพ้ระไตรปิฎกท่ีเคล่ือนท่ีได ้ ท่ีหายใจไดอ้ยูน่ี่ หายใจดว้ย 

เขา้ใจดว้ย ความเขา้ใจส่ิงนั้นจะไปขวางโลกไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีไม่ขวางโลกมนัก็จะมีความสุขอยู่

อยา่งนั้น น่ีกิเลสมนัหลอก หลอกใหใ้จดวงนั้นอยูต่รงนั้น พออยูต่รงนั้นมนัก็มีความสุข น่ีอยูต่รง

นั้นเอง ถึงบอกว่า ความทุกขท่ี์ละเอียดๆ ท่ีบอกว่าเป็นความทุกข ์ทาํไมไม่เห็น 

ถา้เป็นพวกเรา เรานอนอยู่ ไฟมาเผามนัตอ้งร้อน ตอ้งลุกหนีแลว้ ใครเอาไฟมาเผา เอานํ้าราด 

เราตอ้งลุกหนี เห็นไหม แต่จิตดวงนั้นไม่เห็น อยูต่รงนั้นจะไม่เห็นทุกขต์รงน้ี ถ้าใครเหน็ทุกข์คอื

เห็นอตัตา ถ้าไม่เห็นทุกข์คอืไม่เห็นอตัตา น่ีการเห็นทุกข์ถงึเป็นการเปิดตู้พระไตรปิฎกซ้อนเข้า

ไปๆ การเปิดเง่ือนเปิดปม อนัน้ีเป็นการเป็นงาน เป็นอาํนาจวาสนา พยายามของเราเขา้ไป ถา้จบัตรง

น้ีได ้พยายามจบัได ้การจบัไดน่ี้ไหวติง การเปิดสลกั การถอดสลกัตูพ้ระไตรปิฎกจากขา้งใน มนัจะ

มีการขยบัออก เราเปิดประตูตู ้ เปิดฝาตูอ้อกมา มนัขยบัออกมา น่ีอาการท่ีขยบัออก เปิดเง่ือน

เหมือนกนั เปิดเง่ือน จบัเง่ือนจบัปมของใจได ้น่ีคืออาการของใจ อนัน้ีเป็นอาการของใจ 

แต่ถา้เทียบ เพราะใจน้ีก็อาศยักายอยู ่ใจดวงน้ีเป็นกายใน เป็นอสุภะ-อสุภงั ส่ิงท่ีพิจารณา

อสุภะ-อสุภงั ความสวยความงาม กามราคะท่ีเขาขอ้งเก่ียวกนั เขาคิดว่าเขาขอ้งเก่ียวกนัจากภายนอก 

แต่มนัเป็นความขอ้งเก่ียวจากภายใน เห็นไหม กามราคะน้ีต่างหากจะชาํระลา้งการเกิดการตาย 
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จากเห็นชดั  ๆ ไง ความเกิดความตายท่ีเขา้ใจมาจากขา้งล่างนั้นเป็นความเกิดความตายเป็นชั้น

เป็นตอนเขา้มา แต่ถา้เขา้ไปถึงความเกิดความตายตรงน้ี ถา้การเกิดกามราคะมนัก็ทาํใหเ้กิด

ปฏิสนธิในวิญญาณ วิญญาณปฏิสนธิเกิดจากไข่ออกมาตรงนั้น ตรงน้ีมนัจะปฏิสนธิอีกไม่ไดถ้า้

ชาํระกามออก ไข่ฟองนั้นตอ้งฝ่อไป เพราะจิตไม่มาปฏิสนธิในนั้นอีกแลว้ ถา้จิตไม่ปฏิสนธิ ไข่นั้น

ก็ไม่มีเช้ือ ไข่ท่ีมนัไม่มีเช้ือฟักออกมาเป็นตวัไม่ได ้ จิตน้ีก็เหมือนกนั พิจารณากามจนตดัเช้ือของ

กามออกหมดแลว้ พอตดัเช้ือของกามออกหมดแลว้มนัไม่ลงปฏิสนธิอีก มนัจะเอาอะไรเป็นเช้ือ

อีก เห็นไหม 

เช้ือคืออะไร? เช้ือคือกามราคะ กามราคะคืออะไร? กามราคะคืออวิชชา ความท่ีอวิชชา

ออกมาเป็นนางตณัหา นางอรดี น่ีเป็นส่ิงท่ีรุนแรง การประพฤติปฏิบติัท่ีเราเห็นทุกข์ๆ  ยาก  ๆเขา้มา 

ตรงน้ีตอ้งต่อสู้อยา่งสุดความสามารถ เพราะมนัทาํลายภพชาติส่วนหน่ึง ทาํลายถึงกามราคะ เห็น

ไหม ถา้ตรงน้ีดบัออกไป ทาํลายตรงน้ีออกไปแลว้ จะไม่กลบัมาเกิดในโลกน้ีอีกเลย แต่ไปเกิดบน

พรหม ส่ิงท่ีจะไม่เกิดมนัยนืยนัขนาดนั้นนะ แลว้ทาํไมว่าตายแลว้ไม่มี ตายแลว้สูญ 

จิตดวงขา้งนอกนั้นเร่ืองของเขา แต่จิตดวงท่ีประพฤติปฏิบติัน้ีมนัเช่ือเหตุเช่ือผล แลว้

ทาํลายอสุภะ-อสุภงั ความสกปรกของความคิด ความสกปรกของใจ ใจน้ีมนัสกปรก มนัคิดแอบ

อิงกนัเอง มนัมีการเสียดสี มีการเกิดข้ึน แลว้ออกไปยุง่กบัขา้งนอก น่ียอ้นกลบัเขา้มาๆ จนใจน้ี

ชาํระออกหมด กามราคะน้ีขาดนะ ต่อสู้แบบรุนแรง กามราคะขาดออกจากใจ พอขาดออกจากใจ 

ใจน้ีเป็นอิสระจากกามราคะ กามภพ 

วฏัวนน้ีเป็นท่ีอยูข่องใจ จิตน้ีมนัเกิดในวฏัวน ในเม่ือกามภพตั้งแต่เทวดาลงมาน่ีเกิด

แน่นอน ขนาดท่ีว่าสลดัการเกิดเป็นเทวดา น่ีสลดัออก ไม่เกิดอีก ความไม่เกิดอีก ความตดัทอน

กนั จิตดวงน้ีสลดั สะเทือนเล่ือนลัน่เลยนะ พอสะเทือนเล่ือนลัน่ออกไปแลว้ นัน่ล่ะคือตวัของ

อตัตาแท้ๆ  โลกน้ีว่างหมดเลย แต่ใครเป็นคนเห็นความว่าง 

ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนตอ้งมีตวัรับรู้ ภวาสวะ ตวัอวิชชา ตวัมนัจะรู้เอง สาวเขา้ไปถึงตรงนั้น ทาํลาย

ตรงนั้นออกทั้งหมด เห็นไหม นัน่น่ะ ทาํลายส่ิงนั้นจนเป็นส่ิงท่ีสะอาด องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้ หวัใจน้ีสะอาดบริสุทธ์ิในป่า เกิดในป่า ตรัสรู้ในป่า ปรินิพพานในป่า แลว้ใจท่ีบริสุทธ์ินั้น 

คาํสอนออกมาแบบตูพ้ระไตรปิฎกเป็นประเพณีวฒันธรรม เราทาํตามประเพณีวฒันธรรมกนัเพื่อ
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จะสาวเขา้มาตรงน้ี ถา้คนท่ีเช่ือเขา้ไป รู้จริงทาํจริง จะไปขวางเร่ืองประเพณีวฒันธรรมเป็นไป

ไม่ได ้เป็นไปไม่ไดเ้ลย เพียงแต่ว่าเขา้ถึงสัจจะความจริง 

ส่ิงท่ีเป็นความฟ่ันเฝือในประเพณีวฒันธรรมนั้นเป็นความฟ่ันเฝือ แลว้ทาํใหพ้น้จาก

เป้าหมายส่ิงน้ี เราเป็นนกัปฏิบติั เราเป็นคนท่ีพยายามฝืนข้ึนมาเพื่อจะเขา้หาหลกัธรรม เราฝืนเขา้

มาขนาดนั้นแลว้ เราฝืนจากส่ิงหยาบๆ เขา้มา เราตอ้งพยายามเลง็เป้าใหต้รง ดูสิ แสงเลเซอร์ท่ียงิ

ออกไป ถา้ยงิผดิเป้า เร็วมาก แลว้เสียหายหมด ถา้เลง็แสงเลเซอร์เขา้เป้าท่ีกลางหวัใจ อวชฺิชาปจฺจ

ยา สงฺขารา อยูบ่นภวาสวะกลางหวัใจนั้น ถา้เลง็เขา้ไปไดด้ว้ยมรรคอริยสัจจงัน้ีหมุนตวักลบัเขา้

มา ทวนกระแสกลบัเขา้ไปชาํระลา้ง ใจดวงนั้นสะอาดหมด น่ีรู้พระไตรปิฎกโดยเน้ือหาสาระ ความ

เป็นจริงจากใจดวงนั้น กบัพระไตรปิฎกนั้นเขา้กนัเป็นเน้ือเดียวกนั จะไม่ขดัแยง้เลยว่า

พระไตรปิฎกนั้นมีส่วนเกิน-ส่วนไม่เกิน เพราะอนันั้นเป็นวิธีการสั่งสอนมาเพื่อใหเ้ขาเดินเขา้มา 

ถนนหนทาง มนัจะทาํอยา่งไรเพื่อใหค้นท่ีมีอาํนาจวาสนาเดินบนถนนท่ีเรียบ โปรยดว้ย

ดอกกุหลาบ คนท่ีมีอาํนาจวาสนานอ้ยก็ใหเ้ดินบนถนนท่ีเรียบธรรมดาก็ยงัดี คนท่ีมีวาสนาตํ่าลง

อีก เดินมาบนขวากบนหนาม แต่ใหเ้ดินไปใหถึ้งเถิด น่ีเหมือนกนั วิธีการ คาํสอน ประเพณี

วฒันธรรมก็เหมือนกนั ละเอียดหยาบต่างกนั ท่ีหน่ึงไปไม่เหมือนกนัๆ ส่ิงนั้นจะเขา้มาเป็นเคร่ือง

ใหเ้ราพาดจากกลางหวัใจ พาดจากการเขา้หาพระไตรปิฎกไดอ้ยา่งไร ถา้เราเช่ือส่ิงนั้น เอาส่ิงนั้นเป็น

บรรทดัฐาน เราจะเขา้ถึงใจของเราไม่ได ้

มนัจะเขา้ถึงดว้ยความยากลาํบาก เราจะติดตรงนั้น แลว้เราจะไม่ทิง้ เหมือนกบัเรามีตะกัว่ 

เราศึกษาพระไตรปิฎกมา เหมือนกบัเรารู้มา ความรู้ความจาํเหมือนตะกัว่ แต่ความรู้ความจริง

เหมือนทองคาํ เห็นไหม ยิง่รู้เขา้ไปถึง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา หลุดออกไป ยิง่กว่าเพชร ยิง่กว่า

เคร่ืองนิลจินดาท่ีเยีย่มท่ีสุด เพราะไม่มีคุณค่าเทียบราคาได ้ คุณค่ามหาศาลจนโลกน้ีไม่มีการ

ประเมินค่า เป็นส่ิงท่ีประเมินค่าไม่ไดเ้ลย ใจดวงนั้นประเมินค่าไม่ได ้เหนือทุกอยา่ง สูงสุด กราบ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เราก็กราบ ใจดวงนั้นเป็นแกว้สารพดันึกจริง เห็นไหม 

จากท่ีว่าเรามีแกว้สารพดันึก พระพทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูท่ี่วดั เราพยายามกราบพระ

พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เพื่อจะใหถึ้งแกว้สารพดันึก 

ไหนว่าแกว้สารพดันึก ทาํไมเรานึกถึงความสุข ไม่เห็นเจอความสุขเสียที พอปฏิบติัเขา้ไป 

ความสุขจะเพิ่มข้ึนจากชั้นขา้งในๆ ละเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ความสุขอยา่งมหศัจรรย์ๆ  ทั้งนั้น
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เลย พอมหศัจรรยเ์ขา้ไป เพราะใจดวงนั้นเป็นแกว้เสียเอง พอใจดวงนั้นเป็นแกว้เสียเอง เห็นไหม 

แกว้สารพดันึก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์รวมอยูท่ี่ใจ พอรวมอยูท่ี่ใจก็เป็นแกว้ดวงเดียวกนั

นั้น มนัก็เปล่งประกาย ความสะอาด ความบริสุทธ์ิ ออกมาจากท่ีไหนล่ะ 

ฟังสิ แกว้ในใจดวงนั้นเป็นแกว้ แลว้เรามีใจไหม ยอ้นกลบัมาถามเรา เรามีหวัใจไหม? มี แลว้

ไม่ใช่มีธรรมดาดว้ยนะ มีแลว้ยงัใฝ่ดี ใฝ่ประพฤติปฏิบติั ใฝ่เพื่อจะออกจากกิเลส ใฝ่เพื่อจะเขา้หา

สัจจะความจริง 

 

(เทปส้ินสุดเพยีงเท่านี)้ 
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